Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

K035307
Spisová značka: 37K/88/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: COCO DRINK INTERNATIONAL SPV17, s.r.o.,
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 36 718 149, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Anett Pirohár, Jaskový
rad 189, 831 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: COCO DRINK INTERNATIONAL
SPV17, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 36 718 149,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: COCO DRINK INTERNATIONAL SPV17, s.r.o., Štefanovičova 12,
811 04 Bratislava, IČO: 36 718 149, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho 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 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 15.4.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K035308
Spisová značka: 2K/29/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ultramix, s.r.o., so sídlom
Prievozská 13/B, 821 03 Bratislava, IČO: 45 415 561, o ustanovení správcu úpadcu,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Ultramix, s.r.o., so sídlom Prievozská 13/B, 821 03 Bratislava, IČO: 45
415 561 správcu: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1690.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K035309
Spisová značka: 37K/47/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRIO TEAM, spol. s.r.o., so
sídlom Gessayova 39, 851 03 Bratislava, IČO: 36 730 858 o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Ladislav Szabó, so sídlom Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, zn.sp.: S 1205, paušálnu
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odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2 300,00 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K035310
Spisová značka: 37K/40/2018

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DJK trade, s.r.o., so sídlom
Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 345 875, správcom ktorého je: JUDr. Peter Zajac, so sídlom kancelárie
Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1706, o návrhu na odvolanie správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: JUDr. Peter Zajac, so sídlom kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1706 z
funkcie správcu úpadcu: DJK trade, s.r.o., so sídlom Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 345 875.
Súd ukladá: JUDr. Peter Zajac, so sídlom kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1706 vykonávať
činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý podlieha
konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Bratislava I dňa 11.4.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K035311
Spisová značka: 4K/7/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Halapin, nar. 30.09.1966,
bytom Wolkrova 1, 851 01 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie
Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 112, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol

Súd priznáva správcovi: JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie Mliekarenská 8, 821 09
Bratislava, zn. správcu: S 112, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 15.4.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K035312
Spisová značka: 37OdK/203/2018
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dáša Veselská, nar.: 17.08.1960,
Vinohradnícka 11/3, 900 91 Limbach, správcom ktorého je: Ing. Eduard Hyránek PhD, so sídlom kancelárie Stromová
9/A, Bratislava, zn. správcu: S1224, o návrhu: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 24785199, právne zastúpená: ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., Eliščino
nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, IČ: 0435400 a Šmída advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka, Ul.
Svornosti 43, 821 09 Bratislava-Podunajské Biskupice, IČO: 47 255 773, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd z a m i e t a návrh veriteľovi: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády
954/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 24785199, právne zastúpená: ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., Eliščino nábřeží
280/23, 500 03 Hradec Králové, IČ: 0435400 a Šmída advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka, Ul. Svornosti 43,
821 09 Bratislava-Podunajské Biskupice, IČO: 47 255 773, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa:
SECAPITAL S.á.r.l., reg. Č. B 108305, so sídlom ZA de la Cloche d´Or, 1A rue Jean Piret, Lucemburk, L-2350,
Velkovévodství lucemburské, v časti istiny v celkovej výške 42,20 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho 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 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 22.3.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K035313
Spisová značka: 37K/12/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: veriteľa: Lions Consulting, s.r.o., so sídlom Na
Stanicu 1056/16A, 010 09, Žilina IČO: 50 597 698 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AUD spol.,
s.r.o., v likvidácii so sídlom Gessayova 13, 851 03 Bratislava, IČO: 30 841 216, takto
rozhodol
I. Súd ustanovuje dlžníkovi: AUD spol., s.r.o., v likvidácii so sídlom Gessayova 13, 851 03 Bratislava, IČO: 30 841
216 predbežného správcu: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Bratislava, 821 09, Miletičova 23, zn. správcu:
S 1382.
II. Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, 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, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Bratislava I dňa 17.4.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K035314
Spisová značka: 8K/89/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 3070, a.s., so sídlom Sliačska 1D, 831 02
Bratislava, IČO: 47 736 186, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Jozefa Dudovičová, Pernecká 37, 841 04 Bratislava, zn. správcu: S63,
odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 313/2018, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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 17.4.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K035315
Spisová značka: 8K/89/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 3070, a.s., so sídlom Sliačska 1D, 831 02 Bratislava,
IČO: 47 736 186, o odvolaní a ustanovení nového správcu,
rozhodol

Súd odvoláva správcu: JUDr. Jozefa Dudovičová, Pernecká 37, 841 04 Bratislava, zn. správcu: S63, z
funkcie správcu úpadcu: 3070, a.s., so sídlom Sliačska 1D, 831 02 Bratislava, IČO: 47 736 186.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: 3070, a.s., so sídlom Sliačska 1D, 831 02 Bratislava, IČO:
47 736 186 správcu: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 17.4.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K035316
Spisová značka: 8K/89/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 3070, a.s., so sídlom Sliačska 1D, 831 02
Bratislava, IČO: 47 736 186,
rozhodol

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

4

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: 3070, a.s., so sídlom Sliačska 1D, 831 02 Bratislava, IČO:
47 736 186.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo
nám. 1, 811 01 Bratislava.
III.
svoje pohľadávky.

Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili

IV.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
V.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZKR). 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.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak 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).
6. 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).
7. 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).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. 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).
19. 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).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. 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 (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 17.4.2019
JUDr. Katarína Bartalská,
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K035317
Spisová značka: 8K/8/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Digital Privacy Lab s.r.o. so sídlom Štefanovičova 8,
811 04 Bratislava IČO: 51 123 118 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Digital Privacy Lab s.r.o.
so sídlom Štefanovičova 8, 811 04 Bratislava IČO: 51 123 118
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Digital Privacy Lab s.r.o. so sídlom Štefanovičova 8, 811 04 Bratislava IČO: 51 123 118
predbežného správcu: JUDr. Vieru Kubicovú, so sídlom kancelárie Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2.
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.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.4.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K035318
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,
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SPAK spol. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1788/25, 901
01 Malacky, IČO: 35 967 986.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom Májkova 3, P.
O. BOX 76, 820 05 Bratislava, značka správcu 1136.
III.
svoje pohľadávky.

Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili

IV.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
V.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZKR). 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak 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).
6. 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).
7. 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).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
16. 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).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. 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).
19. 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).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. 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 (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 17.4.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K035319
Spisová značka: 2K/33/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/33/2016
vo veci
navrhovateľa: 1. B.W.TRADE s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
48 296 091, zast., Mgr. Vojtechom Jágerským, advokátom, so sídlom 960 01
Zvolen, Stráž 223,
2. Coleco, s.r.o., so sídlom Stráž 8418, 960 01 Zvolen, IČO: 45 648 441,
3. MENON, s.r.o. so sídlom Stráž 223 960 01 Zvolen, IČO: 46 054 197, zast.
JUDr. Jurajom Rybárom, advokátom, so sídlom 960 01 Zvolen, Stráž 223
proti
dlžníkovi: Ľuboš Jurášek, nar. 30. 11. 1970, bytom 985 54 Lovinobaňa, Ul. SNP 333/31
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 30. mája 2019 o 9.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
Banská Bystrica 23. 04. 2019
Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.04.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K035320
Spisová značka: 2K/33/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/33/2016
vo veci
navrhovateľa: 1. B.W.TRADE s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
8 296 091, zast., Mgr. Vojtechom Jágerským, advokátom, so sídlom 960 01
Zvolen, Stráž 223,
2. Coleco, s.r.o., so sídlom Stráž 8418, 960 01 Zvolen, IČO: 45 648 441,
3. MENON, s.r.o. so sídlom Stráž 223 960 01 Zvolen, IČO: 46 054 197, zast.
JUDr. Jurajom Rybárom, advokátom, so sídlom 960 01 Zvolen, Stráž 223
a ním označeného veriteľa: 1. instructiva s.r.o., so sídlom 900 54 Jablonové 131, IČO:
47 352 663
proti
dlžníkovi: Ľuboš Jurášek, nar. 30. 11. 1970, bytom 985 54 Lovinobaňa, Ul. SNP 333/31
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 30. mája 2019 o 9.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ľuboš Jurášek,
nar. 30. 11. 1970, bytom 985 54 Lovinobaňa, Ul. SNP 333/31,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a to:
veriteľa č. 1: instructiva s.r.o., so sídlom 900 54 Jablonové 131, IČO: 47 352 663
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica 23. 04. 2019

Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.04.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K035321
Spisová značka: 5OdS/4/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marcela Nagyová, nar. 30. 06. 1976, trvale bytom
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš, korešpondenčná adresa: Škultétyho 42, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúca pod
obchodným menom Marcela Nagyová, s miestom podnikania SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 40 825 272, v
konaní právne zastúpený JUDr. Peter Ďurica, advokát, SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47 985 917, o návrhu
na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
Súd návrh dlžníka na určenie splátkového kalendára zo dňa 07. 04. 2019
o d m i e t a.
Poučenie:
Poučenie :
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.04.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K035322
Spisová značka: 5OdK/401/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Berko, nar. 13. 06. 1991, trvale bytom P. O.
Hviezdoslava 822/2, 990 01 Veľký Krtíš, zastúpený: Centrum 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, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Berko, nar. 13. 06. 1991, trvale bytom P. O. Hviezdoslava
822/2, 990 01 Veľký Krtíš.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Richard Konta., so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu S1782.
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"),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 23.04.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K035323
Spisová značka: 5OdK/402/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Jacko, nar. 21. 12. 1983, trvale bytom
Bernolákova 23, 974 05 Banská Bystrica, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Jacko, nar. 21. 12. 1983, trvale bytom Bernolákova 23,
974 05 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 48 143 448, značka správcu S1767.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 23.04.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K035324
Spisová značka: 5OdK/403/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Elena Kokayová, nar. 08. 02. 1943, trvale bytom
Nám. A. H. Škultétyho 734/8, 990 01 Veľký Krtíš, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Elena Kokayová, nar. 08. 02. 1943, trvale bytom Nám. A. H.
Škultétyho 734/8, 990 01 Veľký Krtíš.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S1823.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.04.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K035325
Spisová značka: 5OdK/404/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mikuláš Schaller, nar. 09. 12. 1948, trvale bytom
Švermova 41, 976 45 Hronec, zastúpený: Centrum 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, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mikuláš Schaller, nar. 09. 12. 1948, trvale bytom Švermova 41,
976 45 Hronec.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795
364, značka správcu S1429.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.

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 23.04.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
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K035326
Spisová značka: 5K/6/2018
Okresný súd Banská Bystrica Uznesením č. k. 5K/6/2018 - 178 zo dňa 26. 03. 2019 zastavil konkurzné konanie na
majetok dlžníka ALIANCIA, s.r.o., IČO: 31 619 355, so sídlom Žltý piesok 4, 974 01 Banská Bystrica pre nedostatok
majetku. Uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 04.
2019.
Banská Bystrica dňa 23. apríl 2019
JUDr. Dominika Rejdovianová
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.04.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K035327
Spisová značka: 32K/5/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: TOMIREX s. r. o., so sídlom: Opatovská cesta 14, 040 01 Košice,
IČO: 31 723 420, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Konanie z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I. 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 spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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,
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).
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Okresný súd Košice I dňa 23.4.2019
JUDr. Pavel Varga,
K035328
Spisová značka: 31K/9/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: EUROSPORTS s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 38/A, 851 04
Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 700 106, zastúpený: Zvara advokáti s. r. o., so sídlom kancelárie:
Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 46 547 878 proti dlžníkovi: TOMIREX s. r. o., so sídlom:
Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Konanie
z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I. 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 spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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,
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 23.4.2019
JUDr. Pavel Varga,
K035329
Spisová značka: 31OdK/24/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Miroslav Mlatec, nar. 29.11.1964, bytom Vrbová 1, 945 01
Komárno, podnikajúci pod obchodným menom : Miroslav Mlatec, s miestom podnikania Vrbová 2230/1, 945 01
Komárno, IČO: 35 466 669, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 8.10.2015, zastúpeného Centrom právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná
14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Miroslav Mlatec, nar. 29.11.1964, bytom Vrbová 1, 945 01

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1770.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, 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 12.04.2019 vedený pod položkou registra D14 - 196/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania 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
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tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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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 18.4.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K035330
Spisová značka: 31OdK/26/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ladislav Herceg, nar. 24.06.1977, bytom B. Nemcovej
1907/11, 955 01 Topoľčany, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Ladislav Herceg, nar. 24.06.1977, bytom B. Nemcovej 1907/11,
955 01 Topoľčany.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu Ing. Tomáš Christov, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S1908.
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 12.04.2019 vedený pod položkou registra D14 - 203/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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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,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
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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.
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 18.4.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K035331
Spisová značka: 31OdK/27/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Tomáš Orosz, nar. 27.06.1987, bytom 941 22 Zemné č.
419, podnikajúci pod obchodným menom : Tomáš Orosz, s miestom podnikania 941 22 Zemné, Zemné 419, IČO: 47
645 687, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.12.2018, 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 : Tomáš Orosz, nar. 27.06.1987, bytom 941 22 Zemné č. 419.

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu Ing. Aneta Ponesz, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámkiy, zn. správcu:
S1321.
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
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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 12.04.2019 vedený pod položkou registra D14 - 228/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania 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
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uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.4.2019
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Mgr. Marek Janigloš, sudca
K035332
Spisová značka: 31OdK/28/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Dávid Oláh, nar. 27.05.1989, bytom Pod Záhradami 575/1,
941 23 Andovce, 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 : Dávid Oláh, nar. 27.05.1989, bytom Pod Záhradami 575/1, 941
23 Andovce.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, zn.
správcu: S12.
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 12.04.2019 vedený pod položkou registra D14 - 221/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania 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

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

32

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
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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 18.4.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K035333
Spisová značka: 31OdK/29/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Lýdia Ďatková, nar. 18.09.1962, bytom M.R.Štefánika 81
,940 56 Nové Zámky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Lýdia Ďatková, nar. 18.09.1962, bytom M.R.Štefánika 81 ,940
56 Nové Zámky.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu - Mgr. Erik Štorek, so sídlom kancelárie Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, zn. správcu:
S1921.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 12.04.2019 vedený pod položkou registra D14 - 223/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania 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,
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e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.4.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K035334
Spisová značka: 27OdK/30/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Vlačuška, nar. 22.03.1966, bytom Lipová, Mlynský
Sek č. 34, označený ďalej ako obchodná spoločnosť: Patrik Vlačuška, s.r.o., so sídlom Šurany, SNP č. 3763/14/A,
IČO: 50879421, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Patrik Vlačuška, nar. 22.03.1966, bytom Lipová, Mlynský Sek č. 34,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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označeného tiež ako obchodná spoločnosť: Patrik Vlačuška, s.r.o., so sídlom Šurany, SNP č. 3763/14/A, IČO:
50879421, doručený Okresnému súdu Nitra dňa 09.04.2019, o d m i e t a .
II/ V r a c i a zložiteľovi Centru právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841 (
Kancelária Nitra, so sídlom Nitra, Štefánikova trieda č. 88 ) zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny a
náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,- eur (slovom
päťsto eur).
III/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní od právoplatnosti toho uznesenia vrátila zložiteľovi
Centru právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841 ( Kancelária Nitra, so sídlom
Nitra, Štefánikova trieda č. 88 ), zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov
spojených s výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,- eur ( slovom päťsto eur ), zložený na účet
Okresného súdu Nitra a zaevidovaný pod položkou denníka D 14 - 227/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.4.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K035335
Spisová značka: 27OdK/31/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Edmund Špaňúr, nar. 03.06.1956, bytom Jedľové Kostoľany
č. 45, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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.
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Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
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dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 23.4.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K035336
Spisová značka: 27OdK/32/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Szúdorová, nar. 11.02.1955, bytom Nové Zámky,
Cyrilometodská č. 10, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Szúdorová, nar. 11.02.1955, bytom Nové Zámky, Cyrilometodská
č. 10.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova č. 34.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. .
X/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
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Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
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c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
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 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 23.4.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K035337
Spisová značka: 27OdK/33/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Marko, nar. 18.09.1979, bytom Mesto Nové Zámky,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Marko, nar. 18.09.1979, bytom Mesto Nové Zámky.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova č. 9.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. .
X/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
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že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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,
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nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
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166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 23.4.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K035338
Spisová značka: 27OdK/34/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gustáv Andrásovics, nar. 22.06.1957, bytom Kamenný Most
č. 359, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Gustáv Andrásovics, nar. 22.06.1957, bytom Kamenný Most č. 359.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie: Komárno, Záhradnícka č. 10.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. .
X/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
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doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
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zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
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
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právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 23.4.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K035339
Spisová značka: 27OdK/35/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Pesti, nar. 02.12.1979, bytom Mužla č. 97,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Pesti, nar. 02.12.1979, bytom Mužla č. 97.
II/ Ustanovuje správcu: LEGES Recovery k. s., IČO: 47982586, so sídlom kancelárie: Nitra, Mariánska č. 1360/6.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. .
X/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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.
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Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
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Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 23.4.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K035340
Spisová značka: 2K/4/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - likvidátora: Marta Jaržembovská, nar. 28.07.1949,
Tatranská 1066/18, 064 01 Stará Ľubovňa, o jeho návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AZ - Dach
Slovakia s.r.o. v likvidácii, so sídlom Tatranská 1066/18, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 31 659 331, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: AZ - Dach Slovakia s.r.o. v likvidácii, so sídlom Tatranská
1066/18, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 31 659 331.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
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)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra..
Okresný súd Prešov dňa 23.4.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K035341
Spisová značka: 2K/56/2015
Oznam
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Cepko, nar. 08.11.1981,
bytom Československej armády 149/25, 068 01 Medzilaborce, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
uznesením č. k. 2K/56/2015 zo dňa 25.03.2019 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ivan Cepko, nar.
08.11.1981, bytom Československej armády 149/25, 068 01 Medzilaborce, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2019
Okresný súd Prešov dňa 23.4.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K035342
Spisová značka: 2K/3/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CENTRUM 1 s. r. o., so sídlom Strojárska 2206, Snina
069 01, IČO: 45 272 859, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: Mgr. Dominik Pastier, so sídlom kancelárie Drienovská Nová
Ves 38, Drienovská Nová Ves 082 01, IČO: 51190371.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
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 Prešov dňa 23.4.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K035343
Spisová značka: 2K/30/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Milan Fedorčák, nar.
16.01.1948, bytom Jasenovská 1205/6, 066 01 Humenné, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom
kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov, IČO: 36164640, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Milan Fedorčák, nar. 16.01.1948, bytom Jasenovská 1205/6, 066 01
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Humenné, po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 23.4.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K035344
Spisová značka: 2K/86/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Kamil Plučinský, nar.
14.10.1970, Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Jaroščák, ml., so sídlom
kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Kamil Plučinský, nar. 14.10.1970, Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica
po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:

Okresný súd Prešov dňa 23.4.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K035345
Spisová značka: 5OdK/261/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jiří Petr, nar. 29.04.1969, trvale bytom Tolstého 2912/6,
058 01 Poprad zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Trnava, Pekárska 11, 917 01 Trnava o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jiří Petr, nar. 29.04.1969, trvale bytom Tolstého 2912/6, 058 01
Poprad,
II.
ustanovuje správcu: Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO:
47 632 836,
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
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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
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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 Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836 preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 565/2019.
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,
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b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 23.4.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K035346
Spisová značka: 2OdK/260/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľudovít Čonka, nar. 14.12.1958, Rastislavova 3466/28,
058 01 Poprad, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Poprad,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľudovít Čonka, nar. 14.12.1958, Rastislavova 3466/28, 058 01

II.
ustanovuje správcu: JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33,
Svidník 089 01, IČO: 35514906,
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,
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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
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, Svidník 089 01, IČO: 35514906,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 566/2019.
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
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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.
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 23.4.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K035347
Spisová značka: 2OdK/261/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Čagalová, nar. 17.12.1962, Štúrova 133/8, 058 01
Poprad, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Poprad,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Čagalová, nar. 17.12.1962, Štúrova 133/8, 058 01

II.
42039231,

ustanovuje správcu: JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, Prešov 080 01, IČO:

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,
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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
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, Prešov 080 01, IČO: 42039231, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 567/2019.
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
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neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 23.4.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K035348
Spisová značka: 22NcKR/2/2019
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 22NcKR/2/2019
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na oddlženie
dlžníka

Alexandra Györiová, nar. 16.10.1964, trvale bytom Šumperská 42/21,

971 01

Prievidza
nariaďuje pojednávanie
na deň 13.05.2019 o 09:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 117, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
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
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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 18.4.2019
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K035349
Spisová značka: 40K/19/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marián Straka, nar.
23.12.1984, trvale bytom 913 32 Dolná Súča 434, ktorého správcom je JUDr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, na návrh správcu uznesením č.k. 40K/19/2016313 zo dňa 26.3.2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.4.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 23.4.2019
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K035350
Spisová značka: 40K/29/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vojtech Radosa, nar.
05.05.1972, bydliskom Chalmovská 683/5, 972 45 Chalmová, ktorého správcom je HMG Recovery, k. s. so sídlom
kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO 46 333 908, značka správcu S1565, na návrh správcu
uznesením č.k. 40K/29/2014-382 zo dňa 26.3.2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.4.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 23.4.2019
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K035351
Spisová značka: 25K/5/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OK 21, s.r.o., Záhradnícka 2, 931 01 Šamorín,
IČO: 36 230 260, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11266/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: OK 21, s.r.o., Záhradnícka 2, 931 01 Šamorín, IČO: 36 230 260.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.4.2019
Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K035352
Spisová značka: 25K/4/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TRANSCONT PLUS, s.r.o., M. R. Štefánika
6/1178, 926 01 Sereď, IČO: 36 274 950, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 17495/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: TRANSCONT PLUS, s.r.o., M. R. Štefánika 6/1178, 926 01
Sereď, IČO 36 274 950.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.4.2019
Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K035353
Spisová značka: 2K/3/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: FLORA MARKET s.r.o., U Kyzka 2892, 022 01
Čadca, IČO: 46 478 825, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: FLORA MARKET s.r.o., U Kyzka 2892, 022 01 Čadca, IČO: 46 478
825.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 23.4.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca, v.z. Mgr Antónia Ďuranová, sudca
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K035354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/63/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/63/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 8OdK/63/2019

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Lukáš Gajdoš, narodený
30.10.1984 trvale bytom Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava- Karlova Ves, oznamuje účastníkom konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 – 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je potrebné si
dohodnúť
vopred
na
telefónnom
čísle
+421(0)910829363
alebo
prostredníctvom
mailu:
sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K035355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/63/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/63/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Lukáš Gajdoš, nar.: 30.10.1984, trvale bytom Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava (ďalej len „dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/63/2019 zo dňa 07.03.2019 uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 58/2019 dňa 22.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Lukáš Gajdoš, born 30.10.1984, domiciled Pribišova 3174/8, 841 05
Bratislava (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution of
the District Court Bratislava I, No. 8OdK/63/2019 dated 7th March 2019, published in the Commercial
bulletin No. 58/2019 from 22nd March 2019, was declared bankrupt on the bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 23.03.2019 a zároveň týmto dňom bol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 23th March 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 dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 821 44 Bratislava I, Slovenská
republika, k číslu konania 8OdK/63/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, Slovak Republic and in one original to the
District Court Bratislava I, Záhradnícka 10, 821 44 Bratislava I, Slovak Republic, to the No. 8OdK/63/2019.
Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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. 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 truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K035356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 974 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/63/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/63/2019
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
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Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze 8OdK/63/2019

Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Lukáš Gajdoš, narodený 30.10.1984
trvale bytom Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava- Karlova Ves, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti
na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý
možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu
IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356 pod VS 8632019.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K035357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Savitský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 1190/7, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1948
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/43/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/43/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811
03 Bratislava, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Dušan Savitský,
Bratislavská 1190/7, 903 01 Senec, narodený 14.02.1948 (ďalej aj ako len „Dlžník“), 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:

Orange Slovensko, a.s.

Sídlo:

Metodova 8, 821 08 Bratislava

IČO:

35 697 270

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

1.474,73 €
1
23.04.2019
Neuplatnené
2/O-1
24.04.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 24.04.2019
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K035358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juráková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 2600 / 22, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1984
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/401/2018 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/401/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

P-V, k.s. so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca dlžníka Monika Juráková, nar.
15.09.1984, trvale bytom Muškátová 2600/22, 902 01 Pezinok, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde
Bratislava I., pod sp. zn. 37OdK/401/2018 týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmetný konkurz sa k o n č í z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný
konkurz zrušuje.

V Bratislave, dňa 24.04.2019
P-V, k.s.
správca konkurznej podstaty

K035359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mudrochová Viola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 42/79, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1948
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/484/2018 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/484/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

P-V, k.s. so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca dlžníka Viola Mudrochová, trvale
bytom Bratislavská 79, 900 21 Svätý Jur, dátum narodenia 03.01.1948, v konkurznej veci vedenej na Okresnom
súde Bratislava I., pod sp. zn. 8OdK/484/2018 týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmetný konkurz sa k o n č í z dôvodu, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný
konkurz zrušuje.

V Bratislave, dňa 24.04.2019
P-V, k.s.
správca konkurznej podstaty

K035360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské nám. 7770/10A, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/223/2018 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/223/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie: Krížna 38, 811 07 Bratislava, správca úpadcu Tibor Sedlák, dat. nar.
14. 11.1961, bytom Karpatské námestie 7770/10 A, 831 01 Bratislava – Rača v konaní vedenom na Okresnom
súde Bratislava I pod spis.zn.: 37OdK/223/2018 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10,
813 66 Bratislava, IČO: 300 215 759 vo výške 2.593,50 EUR (istina) bola u správcu uplatnená prihláškou
(doručenou poštou dňa 06. 04. 2018), tj. po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok a bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok vedeného v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 ZoKR.
Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka

K035361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Boris Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošániho 5, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2007 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/9/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena zápisu majetku zapísaného vo všeobecnej podstate a priradenie výťažku k majetku zaradenému 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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všeobecnej podstaty:
1.) Mení sa údaj o spolovlastníckom podiele k nasledovnému majetku zapísanému v súpise všeobecnej podstaty.
Správny zápis je nasledovný:
Podiel o veľkosti 1/2 k celku na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 3177, okres: Bratislava IV, obec: Dúbravka,
katastrálne územie: Dúbravka Nebytový priestor: vchod: Bagarova 1/A, 4.p., priestor č. 2-434 podiel priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 1/157.
Podiel o veľkosti 1/314 na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 3667, okres: Bratislava IV, obec: Dúbravka,
katastrálne územie: Dúbravka Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: · parc. č. 2909/7, o výmere 80
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria · parc. č. 2909/8, o výmere 25 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria · parc. č. 2909/9, o výmere 53 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria · parc. č.
2909/10, o výmere 105 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria · parc. č. 2909/11, o výmere 26 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria · parc. č. 2909/12, o výmere 23 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria.
Súpisová hodnota vyššie uvedeného majetku je v sume 500 €
2.) K nasledovnému majetku zapísanému v súpise všeobecnej podstaty priraďujem údaj o výťažku zo speňaženia:
Podiel o veľkosti 1/4 k celku na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 94, okres: Brezno, obec: Predajná,
katastrálne územie: Predajná Parcely registra C evidované na katastrálnej mape: · parc. č. 447/73, o výmere 466
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria · parc. č. 447/173, o výmere 279 m2, druh pozemku záhrady
stavby: súpis. č. 393, parc. č. 447/73, druh stavby 10, popis stavby rodinný dom súpisová hodnota: 20.000,00
EUR.
Priradenie výťažku zo speňaženia v sume 20.800 €

Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K035362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zábojník Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 568 / 147, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/449/2018 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/449/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu
JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Juraj Zábojník, nar. 21.12.1981, bytom: Hlavná
568/147, 900 65 Záhorská Ves, občan SR, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamujem, že
konkurz sa končí, nakoľko sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
V zmysle § 167 v ods. 2 ZKR druhá veta, 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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V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

JUDr. Michaela Voelková, správca

K035363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukovičová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 752 / 81, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/39/2019 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/39/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vo veci konkurzu na majetok úpadcu Zuzana Lukovičová, nar.: 18.05.1978, trvale bytom Trnavská 81, 900 27
Bernolákovo oznamujem, že doposiaľ nebol zistený žiaden majetok úpadcu, ktorý by mohol byť zaradený do
súpisu konkurznej podstaty.

Mgr. Peter Arendacký, správca

K035364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šulíková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borinská 1676 / 23, 841 03 Bratislava-Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1967
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/424/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/424/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Pospíšil & Partners, k.s., s adresou kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty
dlžníka Andrea Šulíková, nar. 02.06.1967, trvale bytom Borinská 1676/23, 841 03 Bratislava, oznamuje, že do
správcovského spisu v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.: 8OdK/424/2018, je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, a to v pracovných dňoch v
čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu možno dohodnúť telefonicky: 0917 515 846, alebo
mailom: kancelaria@akpospisil.sk.

V Bratislave, dňa 24.4.2019
Pospíšil & Partners, k.s.,

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

K035365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovarík Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolískova 2993 / 2, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1978
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/355/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/355/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Pospíšil & Partners, k.s., s adresou kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty
dlžníka Roman Kovarík, trvale bytom Kolískova 2993/2, 841 05 Bratislava, dátum narodenia 10.06.1978
oznamuje, že do správcovského spisu v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.:
8OdK/355/2018, je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, a to
v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu možno dohodnúť telefonicky: 0917
515 846, alebo mailom: kancelaria@akpospisil.sk.

V Bratislave, dňa 24.04.2019
Pospíšil & Partners, k.s.,
správca konkurznej podstaty

K035366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolkrova 37, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1956
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/82/2017 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/82/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Pospíšil & Partners, k.s., s adresou kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca dlžníka Miroslav
Petrík, nar. 02.10.1956, trvale bytom: Wolkrova 37, 851 01 Bratislava oznamuje, že do správcovského spisu
v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.: 37OdK/82/2017, je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod.
do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu možno dohodnúť telefonicky: 0917 515 846, alebo mailom:
kancelaria@akpospisil.sk.

V Bratislave, dňa 24.4.2019
Pospíšil & Partners, k.s.,
správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smrečina Hofatex, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panenská 24, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 224 049
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/6/2012 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/6/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Pospíšil & Partners, k.s., s adresou kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu Smrečina Hofatex, a.s., sídlo Panenská 24, 811 03 Bratislava., IČO: 36 224 049 oznamuje, že do
správcovského spisu v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.: 3R/6/2012, je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od
08:00 hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu možno dohodnúť telefonicky: 0917 515 846, alebo mailom:
kancelaria@akpospisil.sk.

V Bratislave, dňa 24.04.2019
Pospíšil & Partners, k.s.,
správca konkurznej podstaty

K035368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FISCAL SERVICES INTERNATIONAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 847 140
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2011 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/13/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Pospíšil & Partners, k.s., s adresou kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu FISCAL SERVICES INTERNATIONAL s.r.o., sídlo Kopčianska 10, 851 01 Bratislava., IČO: 35 847 140
oznamuje, že do správcovského spisu v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.:
6K/13/2011, je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, a to
v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu možno dohodnúť telefonicky: 0917
515 846, alebo mailom: kancelaria@akpospisil.sk.

V Bratislave, dňa 24.04.2019
Pospíšil & Partners, k.s.,
správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macek Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tylova 1046 / 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/457/2018 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/457/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.12.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
11/2019 dňa 16.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Ivan Macek, nar.: 07.07.1972, bytom Tylova
1046/27, 831 04 Bratislava (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bol ustanovený: JUDr. Marek Piršel
– správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu S 1670 (ďalej
len ,,Správca“).
Správca týmto podľa ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že sa do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu na majetok Úpadcu neprihlásil žiadny veriteľ.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 37OdK/457/2018, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Bratislava I zo dňa 13.12.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 11/2019 dňa
16.01.2019, sa končí z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Marek Piršel, správca

K035370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MC-ELEKTRO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Vajnorská cesta 17 / 0, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 763 337
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2013 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ján Kováčik, správca úpadcu MC-ELEKTRO, s.r.o. v konkurze, IČO: 35 763 337, v súlade s ustanovením §
96 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamuje, že bol zostavený
zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Po uplynutí zákonnej lehoty správca zostaví konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Ján Kováčik, S 1557

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Warosch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novosadná 13, 851 10 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/467/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/467/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu podľa § 167l ods. 3 ZoKR zverejňuje zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok veriteľa
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO : 00 215 759. Prihláška
nezabezpečenej pohľadávky bola doručená správcovi dňa 24.4.2019, teda po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Správca zapísal pohľadávku do zoznamu pohľadávok dňa 24.4.2019.
Označenie pohľadávky : celková suma : 91,21 €, nezabezpečená pohľadávka, poradie : iná pohľadávka.

K035372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kittler Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/11/2017 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/11/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Ján Kováčik, správca a navrhovateľ dražby konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Kittler, nar. 22.03.1972,
bytom Dopravná 3121/4, Bratislava, s odkazom na § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
(„ZKR“) informuje, že zrušuje dražbu, ktorá bola oznámená v Obchodnom vestníku č. 58/2019 zo dňa
22.03.2019 a ktorá sa mala uskutočniť dňa 30.04.2019.
Dôvodom zrušenia dražby je, že jej druhý navrhovateľ, správca Ing. Miroslav Kapolka, S 1259, neposkytol
požadovanú súčinnosť v zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa, ktorú v rozpore s úpravou ZKR,
podmieňoval neprimeranou aplikáciou zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.
JUDr. Ján Kováčik, S1557

K035373
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:
Kukuričná 1, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/47/2018 S1205
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/47/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Szabó, so sídlom Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, správca úpadcu TRIO TEAM, spol. s.r.o., so
sídlom Gessayova 39, 851 03 Bratislava v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje v zmysle
§ 92 ods. 1 písm. a) Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR):
I. kolo verejnej obchodnej súťaže na speňaženie hnuteľných vecí, ktoré sa speňažujú ako jeden celok.
Majetok úpadcu bol zapísaný do všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
244/2018 dňa 19.12.2018:
opis súpisovej zložky majetku
Rokovací stôl 800 x 2200 mm
Kancelársky stôl atypický 715 x 2600 mm
Komoda k stolu malá ( police 2x + šuplík 5x ) 420 x 1200 x 950 mm
Komoda k stolu veľká ( police 2x + dvere 2x) 500 x 1990 x 970 mm
Stôl nízky prospektový 900 x 900 mm
Komoda s dverami (2x dvere 2x polica )
Komoda na spisy s bočnými policami 6x dvere 3x šuplík 400 x 2400 x 1200 mm
Polica k stolu 5 x šuplík
Polica k stolu 2 x šuplík
Sedačka 780 x 1430 x 450 mm
Skriňa archív dverová 400 x 1900 x 750 mm dverová
Skriňa archív 400 x 1900 x 750 mm policová
Skriňa archív 400 x 830 x 750 mm policová
Kancelárska stolička
Kancelárske kreslo
Chladnička + mraznička
PC sekretariat
LCD Sekretariat
SCANER BROTHER
Tlačiareň CANON

Počet
1
7
4
4
4
2
1
2
1
1
2
4
3
14
4
1
1
1
1
1

súpisová hodnota
15,00 €
70,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
15,00 €
14,00 €
7,00 €
15,00 €
14,00 €
20,00 €
9,00 €
70,00 €
20,00 €
15,00 €
25,00 €
5,00 €
5,00 €
15,00 €

deň zápisu
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018
7.12.2018

* súpisová hodnota je uvádzaná bez DPH.

Kúpna cena za vyššie uvedené hnuteľné veci je pre I. kolo verejnej obchodnej súťaže stanovená vo výške
najvyššej ponuky, ktorá však nemôže byť neprimeraná.
Podmienky I. kola verejnej obchodnej súťaže (VOS):
Návrhy sa podávajú na adrese: Mgr. Ladislav Barát, Školská 3, 949 01 Nitra v zapečatenej obálke s označením
„Hnuteľné veci - VOS_TRIO TEAM - NEOTVÁRAŤ“ do 10:00 hodiny dňa 24.05.2019.
Obálky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie pred
uplynutím stanovenej lehoty na predkladanie ponúk. Obálka musí obsahovať návrh cenovej ponuky bez DPH s
dokladom o zaplatení kaucie, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
podpis záujemcu resp. štatutárneho orgánu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra,
občan – nepodnikateľ predloží fotokópiu platného občianskeho preukazu. Záujemca v návrhu uvedie taktiež číslo
účtu, na ktorý mu v prípade neúspešnosti správca vráti zloženú kauciu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné
označenie otvorené, resp. budú doručené v rozpore s podmienkami VOS nebude správca prihliadať.
1. Účastník VOS je povinný zložiť na bankový účet č. SK93 1100 0000 0029 1499 6173 / BIC : TATRSKBX
(1100) – Tatrabanka pod variabilným symbolom 37482018 ( do poznámky: Trio team) minimálne 50%
navrhovanej kúpnej ceny a túto skutočnosť preukázať už v návrhu. Predmetná úhrada sa považuje za
kauciu.
2. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na návrh s najvyššou kúpnou cenou, kaucie zložené k ostatným návrhom tohto
účastníka prepadnú v prospech speňažovanej konkurznej podstaty.
3. Bližšie informácie ohľadom hnuteľných vecí sú dostupné na tel. č. 037 65 22 462.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Bližšie informácie ohľadom hnuteľných vecí sú dostupné na tel. č. 037 65 22 462.
4. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 24.05.2019 o 12.20 hod..
VOS bude vyhodnotená do 5 pracovných dní odo dňa otvárania obálok, resp. po odsúhlasení
primeranosti ponúk príslušným orgánom.
5. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky VOS, ktorý súčasne poskytne najvyššiu a zároveň
primeranú ponuku. Pri úplnej zhodnosti ponúk o víťazovi rozhodne žreb.
6. Správca v súčinnosti s veriteľským výborom resp. zástupcom veriteľov je oprávnený odmietnuť všetky
predložené ponuky.
7. Vyhodnotenie ponúk správca zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku. Neúspešným záujemcom
správca uvoľní zložené kaucie bez zbytočného odkladu.
8. Zvyšok odplaty je úspešný záujemca povinný po oznámení správcu, že jeho ponuka je akceptovaná, kde
bude víťaz zároveň vyzvaný k uzatvoreniu Zmluvy, zložiť na účet správcu v termíne určenom správcom,
najneskôr však do 15 dní od doručenia uvedeného oznámenia, čo bude zároveň posledným dňom na
uzatvorenie takejto zmluvy so správcom. Zložená kaucia sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Nakoľko je
úpadca platcom DPH bude kúpna cena navýšená o DPH podľa príslušných predpisov.
9. V prípade, že ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako víťazná a napriek tomu záujemca odmietne
uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo neuhradí zvyšok kúpnej ceny včas podľa pokynu správcu, je správca
oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou a to za predpokladu, že aj táto
ponuka bude správcom, resp. príslušným orgánom vyhodnotená ako cenovo primeraná a nebude
odmietnutá. Uplynutím nasledujúceho dňa po uplynutí lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy resp. úhrady
zvyšku kúpnej ceny prepadá zložená kaucia v prospech speňažovanej konkurznej podstaty.
10. Správca umožní prevziať speňažený majetok až po úplnej úhrade kúpnej ceny. Náklady súvisiace
s nakládkou a odvozom predaného majetku znáša kupujúci. Vlastníctvo k predmetu speňaženia prejde na
kupujúceho až po úplnej úhrade kúpnej ceny. Do neplienenia uvedených podmienok nie je správca
povinný majetok vydať.
11. Kupujúci nadobudne speňažovaný majetok v stave v akom sa tento nachádza ku dňu uzatvorenia kúpnej
zmluvy.
12. Predložením ponuky záujemca výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami VOS.
Ing. Ladislav Szabó, správca

K035374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FACHMAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 64, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 602 728
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2k/44/2013_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/44/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca úpadcu: FACHMAN s.r.o., so sídlom: Dunajská 64, 811 08
Bratislava, IČO: 00 602 728, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 22.05.2019 o 10:00 hod., v
kancelárii správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Voľba
člena veriteľského výboru, 3. Schválenie konečného rozvrhu výťažku, 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca
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K035375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Start People s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 1H, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 726 768
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/26/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/26/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, ako správca
konkurznej podstaty úpadcu: Start People s.r.o., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35 726 768, oznamuje
účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
ulici Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 – 12:00 a od 13:00
do 16:00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421(0)48 419 53 86 alebo
prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K035376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Start People s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 1H, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 726 768
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/26/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/26/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, ako správca
konkurznej podstaty úpadcu Start People s.r.o., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35 726 768, oznamuje
účastníkom konania číslo účtu pre účely popierania prihlásených pohľadávok, na ktorý možno zložiť preddavok na
trovy konania podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR. Účet je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, IBAN: SK29 0200
0000 0027 5403 5356.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty
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K035377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D4 BUILDING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 12 / 0, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 216 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/86/2018 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/86/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od
8.00 do 15.00 hod v kancelárii správcu na adrese Bajkalská 25/A, Bratislava. Žiadosť o nahliadnutie do spisu je
možné podať telefonicky na t.č.: 02/48245245 alebo elektronicky na adrese lubomirbugan@bugan.sk.
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca

K035378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 1 / 0, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 724 776
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/31/2015 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/31/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 256 184, správca
S 1755, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č. 1508/B,
správca úpadcu BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101419/B v súlade
s ustanovením v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok
uplatnených prihláškami doručenými po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
úpadcu, t. j. po 14.12.2015 nasledovných veriteľov:

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava
Ševčenkova 32
850 00 Bratislava

1

Prihlásená suma
Istina
314,90 EUR

Úroky
0€

Úroky z omeškania
0€

Poplatok z omeškania
0€

Náklady uplatnenia
0€

2
3
4
5
6

254,40 EUR
339,20 EUR
426,80 EUR
514,50 EUR
867,60 EUR

0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€

č. p

Celková suma
314,90 EUR
254,40 EUR
339,20 EUR
426,80 EUR
514,50 EUR
867,60 EUR
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

949,60 EUR
1028,80 EUR
415,90 EUR
1175,90 EUR
1103,00 EUR
593,60 EUR
689,90 EUR
774,60 EUR
853,70 EUR
947,00 EUR
433,20 EUR
1083,90 EUR
589,90 EUR
441,10 EUR
645,10 EUR
283,60 EUR
30,30 EUR
115,10 EUR
199,80 EUR

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Konkurzy a reštrukturalizácie
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Deň vydania: 29.04.2019
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

949,60 EUR
1028,80 EUR
415,90 EUR
1175,90 EUR
1103,00 EUR
593,60 EUR
689,90 EUR
774,60 EUR
853,70 EUR
947,00 EUR
433,20 EUR
1083,90 EUR
589,90 EUR
441,10 EUR
645,10 EUR
283,60 EUR
30,30 EUR
115,10 EUR
199,80 EUR

Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok s por. č. 3 zo dňa 16.04.2019 doručená dňa 18.04.2019 bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 24.4.2019 pod č. 355-379.

V Bratislave, dňa 24.4.2019

LEGATOs Recovery k. s.
správca konkurznej podstaty úpadcu
BITÚNOK VESTENICE, s.r.o.
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K035379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gutten Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 1613 / 7, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1949
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/90/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/90/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

LEGATOs Recovery k.s., správca S 1755, so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca dlžníka Ing.
Jozef Gutten, nar. 12.01.1949, trvale bytom Nám. hraničiarov 7, 851 03 Bratislava, týmto oznamuje opravu chýb
v písaní v súpise všeobecnej majetkovej podstaty publikovanom v obchodnom vestníku č. 243/2017 dňa
21.12.2017 pri nasledovných súpisových zložkách majetku:

Pri súpisových zložkách majetku č. 4-29 (všetko nehnuteľnosti zapísané na LV č. 401 k. ú. Čelovce) sa opravuje
pri všetkých uvedených položkách v súpise pôvodne uvedený údaj: Parcela registra „C“ na nový údaj: Parcela
registra „E“.
Pri súpisovej zložke majetku č. 115, pozemok p. č. 1529, zapísaný na LV č. 545, k. ú. Čelovce sa mení pôvodne
zapísaná výmera pozemku: 1565m2 na nový údaj: 15656m2.
Pri súpisovej zložke majetku č. 116, pozemok p. č. 1530, zapísaný na LV č. 545, k. ú. Čelovce sa mení pôvodne
zapísaná výmera pozemku: 3165m2 na nový údaj: 2165m2.
Pri súpisovej zložke majetku č. 121, pozemok p. č. 1753, zapísaný na LV č. 545, k. ú. Čelovce sa mení pôvodne
zapísaná výmera pozemku: 27859m2 na nový údaj: 3284m2.
Pri súpisovej zložke majetku č. 131, pozemok p. č. 1994, zapísaný na LV č. 545, k. ú. Čelovce sa mení pôvodne
zapísaná výmera pozemku: 5262m2 na nový údaj: 10077m2.

V Bratislave, dňa 24.04.2019

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty dlžníka
Ing. Jozef Gutten
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K035380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Place 3 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 875 411
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8K/47/2018 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/47/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej
Typ súpisovej
položky
Popis hnuteľnej veci
Množstvo
položky majetku
majetku
Hnuteľná
Osobné vozidlo kategórie M1, značka: MAZDA 2 DY/-/-,
1
vec/Súbor
EČV: BA336NE, VIN: JMZNB2WPJN5A00767, farba:
1
hnuteľných vecí
červená, rok výroby: 2005

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

500,00 €

1st restructuring, k.s.
Mgr. Stanislav Hutňan.

K035381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jobek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 833 / 76, 919 25 Šúrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/8/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/8/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Milana Jobeka, nar. 05.06.1980, bytom
Horná 833/76, 919 25 Šúrovce, podnikajúceho pod obchodným menom: Milana Jobeka, s miestom
podnikania Horná 833/76, 919 25 Šúrovce, IČO: 40 084 434 (ďalej len „dlžník“) oznamuje, že dňa 17.04.2019
zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovnú prihlášku nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Prima banka
Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, doručenú po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
P.č. Istina v Úroky v Náklady
Celková Právny dôvod vzniku pohľadávky
pohľ EUR
EUR
z uplatnenia v suma v
EUR
EUR
4/1 587,85 903,00 51,50
1542,35 Veriteľ eviduje voči dlžníkovi pohľadávku v uvedenej výške istiny ku dňu vyhlásenia
konkurzu z titulu: Rozhodnutie Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25Cb/294/2016 zo dňa
20.09.2016. Exekúcia bola vedená súdnym exekútorom JUDr. Bohumilom Kubátom pod
EX 2263/2017. Právny titul existencie prihlasovanej pohľadávky a výšku jej zostatku ku dňu
vyhlásenia konkurzu dokladáme dokumentmi priloženými k prihláške podľa zoznamu
nižšie:
1. Poverenie
2. Právoplatné súdne rozhodnutie.

V Piešťanoch dňa 17.04.2019
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Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca dlžníka Milana Jobeka

K035382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Eva Végh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 311/20, 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1977
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/163/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/163/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., v súlade s ustanovením § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), v spojení
s ustanoveniami § 167p ods. 1 a 2 ZKR, vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na speňaženie majetku
dlžníka: Bc. Eva Végh, nar. 09. 01. 1977, trvale bytom: Kvetná č. 311/20, 930 05 Gabčíkovo, súpisovej zložky
majetku č. 2.
č.
súpisová
opis súpisovej zložky majetku
zl.
hodnota
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Tomáš Végh, Komársky rad 805/21, 930 25 Vrakuň, vo výške 14 853,80 €, právny
2
148,54 €
dôvod: nárok vyplývajúci z Dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo dňa 19. 12. 2012

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského
50, 921 01 Piešťany, do dňa 13. 05. 2019, do 14:00 hod., v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka
Végh", inak s na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- ponúkanú kúpnu cenu za majetok,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický alebo mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VS: 281632018.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené do 17. 05. 2019 a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným
záujemcom vrátené do 20. 05. 2019.
6. Bližšie informácie je možné získať mailom na bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K035383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Brezovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1405/33, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.6.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/85/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/85/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie, kde možno nahliadať do spisu
JUDr. Marieta Katona správca dlžníka: Peter Brezovský, nar. 23.6.1957, bytom Hviezdoslavova 1405/33, 920 01
Hlohovec, , týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn.
25OdK/85/2019 - 12 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 15:00
hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 903 237
230 alebo prostredníctvom e-mailu na pravnicka.katona@gmail.com.
JUDr. Marieta Katona - správca

K035384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Brezovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1405/33, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.6.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/85/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/85/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VEC:

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015, Vám ako konkurzný
správca dlžníka Peter Brezovský , nar. 23.6.1957, bytom Hviezdoslavova 1405/33, 920 01 Hlohovec (ďalej ako
dlžník), oznamujem nasledovné:

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 Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015,
the insolvency practitioner of debtor Peter Brezovský , bd. 23.6.1957, Hviezdoslavova 1405/33, 920 01 Hlohovec
( further than debtor), notirfy you as follows:
1.V právnej veci navrhovateľa – Peter Brezovský , nar. 23.6.1957, bytom Hviezdoslavova 1405/33, 920 01
Hlohovec o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Peter Brezovský , nar. 23.6.1957, bytom
Hviezdoslavova 1405/33, 920 01 Hlohovec rozhodol Okresný súd Trnava v konaní pod sp.zn. 25OdK/85/2019 12, uznesením zo dňa 16.4.2019 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka . Uznesenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR č. 79/2019 dňa 24.4.2019.
In the case of Plaintiff - the debtor Peter Brezovský , bd. 23.6.1957, Hviezdoslavova 1405/33, 920 01 Hlohovec
on the application for a declaration of bankruptcy Peter Brezovský , bd. 23.6.1957, Hviezdoslavova 1405/33, 920
01 Hlohovec decided Tnava District Court in proceedings under file 25OdK / 85 /2019 - 12, by order dated
16.4.2019, on the declaration of bankruptcy. The resolution was published in the Commercial Bulletin Nr. 79/2019
on 24.4.2019.
2 . V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej le ZKR) pohľadávka, ktorá nie je
pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Under the Act No.7 / 2005 Z.z. on bankruptcy and restructuring (the ZKR) claims not claim the essence, bankrupt
applicable
entry
form.
Application shall be filed in one counterpart with the administrator, and the administrator must be received in the
login within 45 days of the declaration of bankruptcy.
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Creditor his claim completed application along with attachments. The application shall be filed on a form which
appears in the annex no. 665/2005 Coll, which implements certain provisions of law. 7/2005 Z.z. on bankruptcy
and restructuring and on amendments to certain laws.
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 doruční prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy.
If a creditor application later deliver to the administrator, the application is taken into account, the creditor can not
exercise the voting rights and other rights related to the claim. The right to a proportional satisfaction of the
creditor is not affected, but may be satisfied only from the yield falling to schedule the general nature of which was
announced intention to set up in business after doruční Journal application administrator. Inclusion of such of
debts of the manager published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the registered amount.
5. 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.
The application must be submitted on the prescribed form and must contain the basic essentials, otherwise the
application will not be considered. The basic elements of the application are: a)
name, surname and address
or name and address of the creditor, b)
name, surname and address or name and address of the bankrupt,
c) the legal basis of the claim, d)
order of satisfying the claims of a general nature, e)
the total amount
of the claim, f)
signature.
6. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na úzmeí
Slovenskej republiky.
If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered office in the
territory of the Slovak republic for service of documents.
7. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo
nebudú doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Any applications which di not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not received within
the deadline, shsll not taken into accont. Unregistered security right shall expire by elapsing the deadline for loding
the claims.
8. 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.
In the case of secured claims in the application reached the administrator must be properly and timely
implementation of the security right, not in the regular filing period of 45 days from the declaration of bankruptcy,
expires.
9. Správca nie je povinný vyzvať verieľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to
len do uplynutia lehoty na prihlasovania pohľadávok.
The trustee is not require to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced by new application
form with trhe trustee, namely only the deadline for lodging the claims.
10. Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Marieta Katona - správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Brezovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1405/33, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.6.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/85/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/85/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, zn. správcu:
S1772, správca dlžníka Peter Brezovský, nar. 23.6.1957, bytom Hviezdoslavova 1405/33, 920 01 Hlohovec
v konaní č. 25OdK/85/2019 - 12 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 je: SK09 7500 0000 0040 2213 8252, účet je vedený v ČSOB, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Dun.Strede, dňa 24.4.2019
JUDr. Marieta Katona - správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Szalay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lég 354, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/91/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/91/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Marian Szalay, nar. 20.12.1984, trvale bytom Malý Lég 354, 930 37
Lehnice,zast.Centrum právnej pomoci- kancelária Bratislava, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že podateľňa správcovskej kancelárie na ulici Vajslova 11,
917 01 Trnava je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do
správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese,
emailom na spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na tel.: 033 3702 120.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K035387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palkovič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kaštieli 1460/5, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/78/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/78/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca dlžníka Ivan Palkovič, nar. 06.09.1973, bytom Pri kaštieli 1460/5, 908 51
Holíč, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Palkovič-VAPID, IČO: 33 817 375, s miestom podnikania 908 51
Holíč, Pri kaštieli 19, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.05.2012, zastúpeného: Centrom právnej
pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, kancelária CPP v Trnave (ďalej len „dlžník“),
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v sídle správcu na adrese Royova 9,
921 01 Piešťany, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 14.30 hod. Termín nahliadnutia
do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese jana.petrovlaiferov@gmail.com alebo telefonicky na
telefónnom čísle: 0903/45 45 09.
Ustanovený správca týmto v súlade s § 167l ods 5 a s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje bankový účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK43 1100
0000 0026 2505 8156/1100, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu v súvislosti s popretím pohľadávky v hore
uvedenom konkurznom konaní.
V Piešťanoch dňa 24.04.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca

K035388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palkovič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kaštieli 1460/5, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/78/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/78/2019
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:
Ivan Palkovič, nar. 06.09.1973, bytom Pri kaštieli 1460/5, 908 51 Holíč, podnikajúci pod obchodným menom Ivan
Palkovič-VAPID, IČO: 33 817 375, s miestom podnikania 908 51 Holíč, Pri kaštieli 19, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.05.2012, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.:
36OdK/78/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 77/2019, pod č. K033023, dňa 18.04.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len
ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca, Royova 9, 921 01 Piešťany, Slovenská
republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formulára k sp. zn. 36OdK/78/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávku, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 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.
V Piešťanoch, dňa 24.04.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca
Challenge for foreign creditors
According to the Direction of the European Council EU No. 2015/848 dated 20. May 2015, as the bankruptcy
truste of the borrower Ivan Palkovič, born on 06.09.1973, address Pri kaštieli 1460/5, 908 51 Holíč, business
under a business name Ivan Palkovič-VAPID, identification number: 33 817 375, address of business 908 51
Holíč, Pri kaštieli 19, Slovak Republic, end of business activity on 23.05.2012. I am obligated inform you, that with
the resolution of the District Court in Trnava, No. 36OdK/78/2019, published in the Commercial bulletin No
77/2019, under K030233, on 18.04.2019, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the Act.
No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in
a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the address
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany, Slovak Republic or electronically into his electronic
box through the designated electronic form, to the file No. 36OdK/78/2019. Registration that not be delivered on
time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not excercise the voting rights and other
rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securitas have to lodge their claims with
securitas in a time period of 45 days beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the
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bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. The creditor must fulfill in the registration of his claim the
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt,
the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total
amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securitas also fill in the
registration form which has to provide information about secured amount, kind and order security right, object to
which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belonged separately.
Creditors whose claim depend on the fullfilment of certain conditions register their claims in the same way and this
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the
registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to
be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy, trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which
reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovak does not state or announce, the sum
of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information
provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is the
accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the
scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or
an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak
Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial bulletin. Registration form, which was delivered to trustee, can not be correct or amend.
In Piešťany, 24 of April 2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, bankruptcy trustee

K035389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KerKat Recycling s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 361 490
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Čelustka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/15/2018 S1809
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/15/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1809, správca úpadcu: KerKat Recycling s.r.o., so sídlom
Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO: 50 361 490 týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty
Por.
Suma
č.
1.
2.
3.

Právny dôvod
Súpisová
Dlžník – obchodné meno, sídlo
vzniku
hodnota v EUR
záloha
na Franko Nikolić, Mengergasse 17/1/215.094,29 EUR
15.094,29
nákup tovaru 3, Wien, Rakúska republika
záloha
na
25.000,00 EUR
Rafael Ferenc
25.000,00
nákup tovaru
záloha
na GANIT SISTEMI d.o.o., Stegne 21C,
35.000,00 EUR
35.000,00
nákup tovaru 1000 Ljubljana, Slovisnko
Mena

Dôvod
zapísania
do Deň zapísania do
súpisu
súpisu
majetok úpadcu podľa § 67 17.04.2019
ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa § 67 17.04.2019
ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa § 67 17.04.2019
ods. 1 písm. a) ZKR
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V Šali,dňa 23.04.2019
Mgr. Marek Čelustka, správca

K035390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Jakabovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbovská cesta 4727 / 26, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/1/2019 S 1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/1/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Nikoleta Gallová, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Miroslav Jakabovič, nar. 07.11.1955,
trvale bytom Vrbovská cesta 4727/26, 921 01 Piešťany, štátny občan SR, podnikajúci pod obchodným menom
Miroslav Jakabovič, IČO: 32 842 112, s miestom podnikania 921 01 Piešťany, Vrbovská cesta 4727/26, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.07.2016, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Panónska cesta
2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874,
Poradové číslo veriteľa
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16
3/17
3/18
3/19
3/20
3/21
3/22
3/23
3/24

Dátum prijatia prihlášky

Veriteľ

Prihlásená suma
120,82 EUR
120,82 EUR
120,82 EUR
120,82 EUR
120,82 EUR
120,82 EUR
120,82 EUR
120,82 EUR
120,82 EUR
120,82 EUR
120,82 EUR
120,82 EUR
128,26 EUR
128,26 EUR
128,26 EUR
128,26 EUR
118,96 EUR
128,26 EUR
128,26 EUR
128,26 EUR
96,19 EUR
128,26 EUR
128,26 EUR
128,26 EUR
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3/25
3/26
3/27
3/28
3/29
3/30
3/31
3/32
3/33
3/34
3/35
3/36
3/37
3/38
3/39
3/40
3/41
3/42
3/43
3/44
3/45
3/46
3/47
3/48
3/49
3/50
3/51
3/52
3/53
3/54
3/55
3/56
3/57
3/58
3/59
3/60
3/61
3/62
3/63
3/64
3/65
3/66
3/67
3/68
3/69
3/70
3/71
3/72
3/73

12.04.2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Deň vydania: 29.04.2019
141,27 EUR
141,27 EUR
141,27 EUR
141,27 EUR
141,27 EUR
141,27 EUR
141,27 EUR
141,27 EUR
141,27 EUR
141,27 EUR
141,27 EUR
141,27 EUR
150,56 EUR
150,56 EUR
150,56 EUR
150,56 EUR
150,56 EUR
150,56 EUR
150,56 EUR
150,56 EUR
150,56 EUR
150,56 EUR
150,56 EUR
150,56 EUR
165,48 EUR
150,56 EUR
124,11 EUR
165,48 EUR
165,48 EUR
165,48 EUR
165,48 EUR
165,48 EUR
165,48 EUR
165,48 EUR
165,48 EUR
165,48 EUR
178,92 EUR
178,92 EUR
178,92 EUR
178,92 EUR
178,92 EUR
178,92 EUR
178,92 EUR
178,92 EUR
178,92 EUR
178,92 EUR
178,92 EUR
178,92 EUR
282,40 EUR

prihlásené súhrnnou prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do
zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
V Šamoríne, dňa 24.04.2019
JUDr. Nikoleta Gallová, správca
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K035391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lapuník Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1441/79, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/81/2019 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/81/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Martin Lapuník,
nar.: 06.09.1959, trvale bytom Štefánikova 1441/79, 905 01 Senica, podnikajúceho pod obchodným menom
Martin Lapuník, IČO: 37 172 891, s miestom podnikania 905 01 Senica, Hurbanova 1379/38, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.05.2010, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného
súdu v Trnave., sp. zn. 25OdK/81/2019, zo dňa 11.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. According
to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the Martin Lapuník, date of birth: 06.09.1959, address: Horná 833/76, 919 25 Šúrovce, business name
Martin Lapuník, ID: 37 172 891, address: 905 01 Senica, Hurbanova 1379/38, business ended 24.05.2010
hereinafter only the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava, No.
25Odk/81/2019 dated of 11.04.2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. Toto uznesenie
Okresného súdu v Trnave bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 76/2019 dňa 17.04.2019. Dňom 17.04.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. This resolution of the District Court Trnava was Publisher Journal
76/2019 on 17. April 2019. Bankruptcy was declared on 17. April 2019. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) platí: According to the Act No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23odsek 1, v spojení s ustanovením § 199, odsek 9 ZKR).
1. ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR). 1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The
bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the
publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt
after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
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uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie
Kováčska 23, 931 01 Šamorín, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
súd - Okresný súd Trnava, Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Kvetoslava Živčáková , with the
seat Kováčska 23, 931 01 Šamorín, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one counterpart delivers
the creditor the application to the court - Okresný sad Trnava, Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28
sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the
day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
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

96

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
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štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
JUDr. Kvetoslava Živčáková správca úpadcu /trustee of the bankrupt.

K035392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 1, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/32/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/32/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu Roman Toráč, narodený 22.04.1975, trvale bytom 917 01 Trnava
oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do
zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 21: veriteľ Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany, IČO: 36252484,
prihlásená suma: 124,29 Eur
Ing. Marián Jelinek, správca

K035393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Torišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 1847/36, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1968
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/61/2019S1809
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/61/2019S1806
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 03.04.2019 č. k.: 25OdK/61/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 70/2019 zo dňa 09.04.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Anna
Torišková, nar. 28.09.1968, trvale bytom: Hollého 1847/36, 927 05 Šaľa - Veča (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“).
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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/61/2019S1806 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

K035394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Torišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 1847/36, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1968
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/61/2019S1809
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/61/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.04.2019 č. k.: 25OdK/61/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 70/2019 zo dňa 09.04.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Anna
Torišková, nar. 28.09.1968, trvale bytom: Hollého 1847/36, 927 05 Šaľa - Veča (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
Anna Torišková“ 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

K035395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuriník Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kaštieľska 261 / 61, 919 51 Špačince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1948
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/28/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/28/2018
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Súpis oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 23, 920 01 Hlohovec, zn. správcu S1731
(ďalej len ,,Správca“) správca dlžníka Ladislav Ďuriník, nar. 20.1.1948, Kaštieľska 261/61, 91951 Špačince (ďalej
len ,,Dlžník“) zverejnil v OV SR č. 100/2018 zo dňa 25.05.2018 súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka.
Správca týmto v súlade s ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že pristúpil k preradeniu nižšie uvedenej súpisovej položky majetku zo
všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1,
917 65 Trnava.
Hnuteľná vec :
Číslo
položky

1

Počet
Výrobné číslo
ks

Popis
Motorové
zn.
FELICIA

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota v €

2000

jazdené

1/1

150,- €

vozidlo
ŠKODA
1

TMBEFF613YX277874 TT681GP

LawService Recovery, k.s., správca

K035396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Slížik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sasinkovo 303, 920 65 Sasinkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/279/2018 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/279/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka: správca dlžníka Juraj Slížik, dátum narodenia: 17.04.1987, trvale
bytom: Sasinkovo 303, 920 65 Sasinkovo, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Slížik, IČO: 48 059 595,
s miestom podnikania Sasinkovo 303, 920 65 Sasinkovo s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
16.11.2017 (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil
žiaden majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca
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K035397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Murko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 4214/104, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/164/2018 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/164/2018
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.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Jaroslav Murko, nar. 16.02.1964, trvale bytom Pribinova 4214/104, 920 01
Hlohovec, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.07.2009, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jaroslav Murko, nar. 16.02.1964, trvale bytom Pribinova
4214/104, 920 01 Hlohovec, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.07.2009, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K035398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Fodran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/7/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/7/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavol
Fodran, nar. 28.06.1953, Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Trnava pod sp. zn. 25K/7/2017, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovné nové súpisové zložky majetku:
A. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zložky

Banka

Číslo účtu

Súpisová
hodnota

Popis platby

35

Prima banka Slovensko,
1000339631/3100 Nárok na zrážku z dôchodku úpadcu za 12/2018
a.s.

84,06 EUR

36

Prima banka Slovensko,
1000339631/3100 Nárok na zrážku z dôchodku úpadcu za 01/2019
a.s.

84,06 EUR

37

Prima banka Slovensko,
1000339631/3100 Prijatá platba od Finančného riaditeľstva SR
a.s.

116,90 EUR

38

Prima banka Slovensko,
1000339631/3100 Nárok na zrážku z dôchodku úpadcu za 02/2019
a.s.

88,93 EUR

39

Prima banka Slovensko,
Nárok na zrážku z doplatku na dôchodku úpadcu za obdobie od
1000339631/3100
2,20 EUR
a.s.
1.1.2019 do 15.3.2019
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JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K035399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KIWA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 129 227
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/2/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/2/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 28K/2/2018 na majetok úpadcu: KIWA
spol. s r. o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 34 129 227, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 31128/T, (ďalej v texte len „Úpadca“), bola správcovi: JUDr. Erikovi Bilskému,
so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu: S1477, doručená po
základnej prihlasovacej lehote, 45 dní od vyhlásenia konkurzu, Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok,
ktoré Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovne:
Por. č.

Veriteľ
Názov

sídlo

1

Slovenská republika – Daňový úrad Trnava

Hlboká 8/1, Trnava

2.880,00 EUR

2

Slovenská republika – Daňový úrad Trnava

Hlboká 8/1, Trnava

25.046,78 EUR

IČO Prihlásená pohľadávka - celková suma

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K035400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benko Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1955
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/38/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/38/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., značka správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové
námestie 8, Trenčín 911 01, ako správca dlžníka: Benko Karol, nar.: 03.06.1955, trvale bytom: Dubnica nad
Váhom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Karol Benko - BEPA, miesto podnikania: Centrum
I. 39/92, Dubnica nad Váhom, IČO: 32294565, spisová značka 38OdK/38/2019 S1893 (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
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žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

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

K035401
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu SB RECYKLING, s.r.o. v konkurze
so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín
IČO: 36 339 351,
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sro, vložka č. 15070/R

spisová značka súdneho spisu: 38K/14/2018
miesto konania zasadnutia/vyhotovenia zápisnice: Partizánska 2315, 911 01 Trenčín
dátum konania/deň vyhotovenia: 18.04.2019
začiatok zasadnutia: 9:00 hod.

Prítomní:
1. Predseda: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., – za: JUDr. Mária Veselá, na základe poverenia
2. Člen: VARmet s.r.o. – za: Ing. Ján Ďurana - písomné hlasovanie zo dňa 12.4.2019
3. člen: Považská cementáreň a. s. – za: Mgr. Jakub Dudák – písomné hlasovanie zo dňa 17.04.2019

Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o súhlase/nesúhlase s uložením záväzného pokynu s uzavretím kúpnej zmluvy
3. Záver

k bodu 1: Otvorenie
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V súlade s ust. § 38 ods. 3 ZoKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomný všetci
traja členovia veriteľského výboru (dvaja členovia veriteľského výboru).
Správca konkurznej podstaty emailom zo dňa 11.04.2019 doručil predsedovi veriteľského výboru žiadosť o
uloženie záväzného pokynu k uzavretiu kúpnej zmluvy na motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA, VIN:
TMBTSC1Z1A8022209, rok výroby 2009 so záujemcom s najvyššou ponukou.

k bodu 2: Hlasovanie o súhlase/nesúhlase s uložením záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu

V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
Predseda veriteľského výboru zvolal emailom zo dňa 18.04.2019 zasadnutie veriteľského výboru per rollam
s vyjadrením súhlasu/nesúhlasu s uzavretím kúpnej zmluvy so záujemcom s najvyššou ponukou.

Hlasovanie jednotlivých členov veriteľského výboru:

Súhlas s návrhom správcu na uzavretie kúpnej zmluvy so záujemcom s najvyššou ponukou: 3 hlasy
Nesúhlas s návrhom správcu na uzavretie kúpnej zmluvy so záujemcom s najvyššou ponukou: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

V súlade s § 38 ods. 2 ZoKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

V zmysle citovaného ustanovenia je zrejmé, že na zasadnutí veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
uznesenie:

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor úpadcu SB RECYKLING, s. r. o. v konkurze, Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO:
36 339 351, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. : 15070/R,
udeľuje záväzný pokyn na uzavretie kúpnej zmluvy so záujemcom Imrichom Langyelfalusym za kúpnu
cenu 2 767 eur.

k bodu č. 3: Záver
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Predseda veriteľského výboru vyhlásil zasadnutie veriteľského výboru za ukončené.

V Trenčíne, dňa 18.04.2019

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. - predseda veriteľského výboru

Predseda veriteľského výboru zaviazal správcu, aby zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zverejnil
v Obchodnom vestníku.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 35 937 874
Zastúpená JUDr. Mária Veselá

K035402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Cigánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné 296, 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1974
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/486/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca úpadcu (ďalej aj
"správca"): Ján Cigánek, nar.: 16.03.1974, trvale bytom: 916 14 Hrašné 296, Slovenská republika na ktorého
majetok bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 38OdK/486/2018 zo dňa
03.12.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 237/2018 dňa 10.12.2018, s účinkami zverejnenia ku dňu
11.12.2018, týmto podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty
publikovanom v OV č. 50/2019 zo dňa 12.03.2019 v stave tak ako „stoja a ležia“, konkrétne speňaženie súpisovej
zložky pod por. č. 1.
1. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA sa vyhlasuje za podmienok:
1. Predmet predaja:
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1. Hnuteľná vec
OSOBNÉ VOZIDLO
značka: PEUGEOT 206

počet najazdených km: 248.573 km

EČV: MY451BF

stav: ojazdené, používané, 5x búrané, vymenený motor

VIN: VF32EKFWA47541736

farba: červená

umiestnenie: Hrašné

hodnota: 1.000 Eur

Motorové vozidlo má opätovne nefunkčný motor, je nevyhnutná jeho výmena.

2. Hnuteľný majetok úpadcu sa speňažuje v ponukovom konaní.
3. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: JUDr. Andrej Jaroš, správca, Nám. sv. Anny
361/20, 911 01 Trenčín.
4. Na všetky písomné podania je nevyhnutné uviesť značku: „38OdK/486/2018 NEOTVÁRAŤ - VPK“, inak sa na
podanie záujemcu nebude prihliadať.
5. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je:
- fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt,
osobný stav, inak sa na ponuku neprihliada.
- fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO,
identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo,
inak sa na ponuku neprihliada.
- právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH
ak má pridelené, inak sa na ponuku neprihliada.
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení zálohy
na kúpnu cenu na určený účet správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203, SWIFT:
CEKOSKBX, do poznámky uviesť: VPK Cigánek.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie písomných ponúk (§ 167p ods. 1
ZKR). Za deň zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka
je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom
na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
9. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
10. Súčasťou ponuky je aj identifikácia hnuteľnej veci, o ktorú sa záujemca uchádza, inak sa na ponuku
neprihliada.
11. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od jeho skončenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo prevziať majetok, určí správca za
víťaza verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.
13. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
14. Ak sa hnuteľnú vec podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie
tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
15. Hnuteľný majetok je v držbe dlžníka, ktorý je oprávnený ich užívať obvyklým spôsobom; je však povinný
chrániť ho pred poškodením, stratou alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania
jeho hodnota znižuje.
16. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.
17. Správca si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania do uplynutia lehoty na vyhodnotenie
ponukového konania.
18. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky jemu doručené ponuky záujemcov.

V Trenčíne, dňa 24.04.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca: Ján Cigánek

K035403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Rumanovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske 0, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/84/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/84/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 18.04.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Eva Rumanovská, nar. 26.05.1965,
trvale bytom 958 01 Partizánske, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/84/2019 zo dňa
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27.02.2019 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Eva Rumanovská, nar. 26.05.1965, trvale
bytom 958 01 Partizánske, sp. zn. 40OdK/84/2019 zrušuje.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K035404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučerák Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
788 -, 913 38 Soblahov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1971
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/173/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania
SKKS, k.s., správca dlžníka: Roman Kučerák, nar.: 04.05.1971, bytom: 913 88 Soblahov 788 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

K035405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/496/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/496/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 07.12.2018, č. k. 22OdK/496/2018 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Eva Štefanová, nar. 8.6.1959, trvale bytom 971 01 Prievidza, Slovenská republika (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil
konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Ing. Katarína Štrbáňová, so sídlom Dvory 1932,
Púchov 020 01 (ďalej ako „Správca“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Citované uznesenie bolo vydané v Obchodnom vestníku č. 241/2018 dňa 14.12.2018.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
potom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok Dlžníka sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku Dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý Dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a z
úvodného stretnutia s Dlžníkom zo dňa 15.01.2019 správca zistil, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Eva Štefanová, nar.
8.6.1959, trvale bytom 971 01 Prievidza, Slovenská republika sa končí.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Eva Štefanová, nar.
8.6.1959, trvale bytom 971 01 Prievidza, Slovenská republika zrušuje.

V Púchove 24.04.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K035406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Srnie 256, 916 41 Dolné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/454/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/454/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 06.11.2018, č. k. 22OdK/454/2018 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Vlasta Bartošová, nar. 14.3.1948, trvale bytom 916 41 Dolné Srnie 256, Slovenská republika (ďalej aj ako
„Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Ing. Katarína Štrbáňová, so sídlom
Dvory 1932, Púchov 020 01 (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo vydané v Obchodnom vestníku č. 217/2018 dňa 12.11.2018.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
potom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok Dlžníka sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku Dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý Dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a z
úvodného stretnutia s Dlžníkom zo dňa 26.11.2018 správca zistil, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Vlasta Bartošová, nar.
14.3.1948, trvale bytom 916 41 Dolné Srnie 256, Slovenská republika sa končí.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka- Vlasta Bartošová, nar.
14.3.1948, trvale bytom 916 41 Dolné Srnie 256, Slovenská republika zrušuje.
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V Púchove 24.04.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K035407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danihelová Illona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/577/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/577/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 02.01.2019, č. k. 38OdK/577/2018 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Illona Danihelová, rod. Oráčková, nar. 15.08.1952, trvale bytom Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
(ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Ing. Katarína
Štrbáňová, so sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01 (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo vydané v Obchodnom vestníku č. 5/2019 dňa 08.01.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
potom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok Dlžníka sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku Dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý Dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a z
úvodného stretnutia s Dlžníkom zo dňa 22.01.2019 správca zistil, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Illona Danihelová, rod.
Oráčková, nar. 15.08.1952, trvale bytom Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika sa končí.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka- Illona Danihelová, rod.
Oráčková, nar. 15.08.1952, trvale bytom Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika zrušuje.

V Púchove 24.04.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K035408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Jurčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2064/138, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1983
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
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22OdK/594/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Sp. zn.: 22OdK/594/2018, S373
Podľa Zoznamu majetku zo dňa 11.10.2018 a vyjadrení úpadcu na osobnom stretnutí dňa 29.01.2019 a podľa
vykonaných šetrení správcu v súlade so zásadou odbornej starostlivosti, správca konkurznej podstaty zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu v zmysle § 167t ods. 1 ZKR.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "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: Jakub Jurčík, nar.: 11.02.1983, trvale
bytom: Rozkvet 2064/138, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika,
zrušuje.
V Trenčíne, dňa 24.04.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca Jakub Jurčík

K035409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažejová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum II. 97/65-37, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/105/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/105/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka Monika Blažejová rod. Prekopová, nar. 26.07.1989, bytom Centrum II.
97/65, 018 41 Dubnica n/Váhom týmto v zmysle § 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 iba
ako „ZKR“) oznamuje, že ku dňu 24.04.2019 nebol zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurznej podstate
dlžníka. Z uvedeného je zrejmé, že súpis majetku konkurznej podstaty nebolo dôvodné vyhotoviť, keďže by tento
neobsahoval žiadnu súpisovú zložku.
Na základe uvedeného správca v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú
nové návrhy na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli
preddavok na trovy navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trenčíne, dňa 24.04.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca

K035410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Galandák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudník 381, 906 23 Rudník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/21/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/21/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

ZÁPISNICA O OTVÁRANÍ OBÁLOK –PONUKOVÉ KONANIE
PREDAJ pozemkov – 1. kolo
Spisová značka:

38OdK/21/2019

Označenie dlžníka:
Marián Galandák, nar. 25.03.1975, trvale bytom 906 23 Rudník 381, Slovenská
republika (ďalej len „Dlžník“)
Deň:

24.04.2019

Čas:

o 12.00 hod.

Miesto:

kancelária správcu na Mierovom námestí 37, 911 01 Trenčín

Osoby prítomné:

správca (zároveň ako zapisovateľ)

V Obchodnom vestníku č. 73/2019 zo dňa 12.04.2019 bolo publikované oznámenie správcu o konaní 1.
kola ponukového konania na predaj majetku Dlžníka
Predmetom ponukového konania boli nasledovné súpisové zložky majetku Dlžníka ako súbor:
Poradové Typ súpisovej
Spoluvlastnícky
Opis súpisovej zložky majetku
číslo
zložky majetku
podiel
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 19288 o výmere 133 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast pozemok, zapísaný v Liste vlastníctva č.
1
Nehnuteľnosť
1/1
2519 pre okres Myjava, obec Rudník, katastrálne územie
Rudník, vedený Okresným úradom Myjava, katastrálny
odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21455 o výmere 237 m2, druh pozemku:
2
Nehnuteľnosť
orná pôda, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre okres 1/1
Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník, vedený
Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor

Súpisová hodnota
Podstata
majetku v EUR

266,00

474,00
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pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21456 o výmere 237 m2, druh pozemku:
orná pôda,, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre okres 1/1
Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník, vedený
Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21495/2 o výmere 36 m2, druh pozemku:
záhrada, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre okres 1/1
Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník, vedený
Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21518 o výmere 65 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre 1/1
okres Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník,
spoluvlastnícky podiel 1/1
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21526 o výmere 68 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre 1/1
okres Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník,
spoluvlastnícky podiel 1/1
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21534 o výmere 144 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre 1/1
okres Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník,
spoluvlastnícky podiel 1/1
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21535 o výmere 147 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre 1/1
okres Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník,
vedený Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21582/1 o výmere 4 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre okres 1/1
Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník, vedený
Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21582/2 o výmere 284 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre okres 1/1
Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník, vedený
Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21583 o výmere 363 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre okres 1/1
Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník, vedený
Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21723 o výmere 881 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre okres 1/1
Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník, vedený
Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21724 o výmere 860 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre okres 1/1
Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník, vedený
Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21820 o výmere 277 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre okres 1/1
Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník, vedený
Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21821 o výmere 316 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre okres 1/1
Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník, vedený
Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 22279 o výmere 119 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre okres 1/1
Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník, vedený
Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 22280 o výmere 119 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre okres 1/1
Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník, vedený

Deň vydania: 29.04.2019
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Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
ppzemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 22314 o výmere 72 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaný v Liste vlastníctva č. 2519 pre 1/1
okres Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník,
vedený Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21579 o výmere 2316 m2, druh pozemku:
lesný pozemok, zapísaný v Liste vlastníctva č. 1522 pre 1/48
okres Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník,
vedený Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21822 o výmere 93 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaný v Liste vlastníctva č. 1678 pre 1/8
okres Myjava, obec Rudník, katastrálne územie: Rudník,
vedený Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor
pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného
operátu, parc. č. 21623 o výmere 148 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaný v Liste vlastníctva č. 1318 pre 1/40
okres Myjava, obec Rudník, katastrálne územie Rudník,
vedený Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor

Deň vydania: 29.04.2019

144,00

96,50

23,25

7,40

všeobecná

všeobecná

všeobecná

všeobecná

(ďalej spoločne len ako „Pozemky“)
Keďže oznámenie v Obchodnom vestníku sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po jeho faktickom
zverejnení v Obchodnom vestníku, ponukové konanie na predaj Pozemkov bolo publikované s účinkami ku dňu
13.04.2019. Lehota na predkladanie ponúk bola správcom určená v trvaní 10 dní. Posledným dňom na
predkladanie ponúk bol deň 23.04.2019.
Správca konštatuje, že v čase od 13.04.2019 do 23.04.2019 boli správcovi doručené nasledovné obálky:
1. podacie číslo 194/2019 doručené dňa 18.04.2019 od záujemcu Slovak Estate s.r.o., Bratislava, IČO:
50050907 doporučenou poštou;
2. podacie číslo 195/2019 doručené dňa 23.04.2049 od záujemcu JUDr. Róbert Spál, Špačince
doporučenou poštou;
3. podacie číslo 196/2019 doručené dňa 23.04.2019 od záujemcu Mgr. Kamila Kollárová, Prešov,
doporučenou poštou.
Správca konštatuje, že na bankový účet správcu IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409 6151 boli zložené zábezpeky
nasledovne:
1. dňa 18.04.2019 v sume 411,11 Eur od Slovak Estate s.r.o.;
2. dňa 23.04.2019 v sume 267,80 Eur od Mgr. Kamila Kollárová;
3. dňa 23.04.2019 poštovou poukážkou na účet v sume 445,- Eur od JUDr. Róbert Spál.
Na otváranie obálok sa nedostavil nikto. Správca o 12,00 hod. pristúpil k otvoreniu nepoškodených obálok.
Správca konštatuje, že:
1. obálka č. 1 od záujemcu Slovak Estate s.r.o., Bratislava, IČO: 5005090, obsahuje ponuku na odkúpenie
Pozemkov za sumu 411,11 Eur;
2. obálka č. 2 od záujemcu JUDr. Róbert Spál, Špačince, obsahuje ponuku na odkúpenie Pozemkov za
sumu 445,- Eur;
3. obálka č. 3 od záujemcu Mgr. Kamila Kollárová, Prešov, obsahuje ponuku na odkúpenie Pozemkov za
sumu 267,80 Eur.
Správca zároveň konštatuje, že podmienkou účasti v ponukovom konaní na kúpu Pozemkov bolo zloženie
zábezpeky záujemcom v sume 100% ponúkanej kúpnej ceny, a teda na ponuku oboch záujemcov sa prihliada.
Správca konštatuje, že najvyššiu kúpnu cenu za predaj Pozemkov ponúkol záujemca JUDr. Róbert Spál,
Špačince, pričom včas a riadne uhradil zábezpeku ako podmienku účasti v 1. kole ponukového konania,
a teda správca určuje ponuku JUDr. Róberta Spála za víťaznú ponuku.
Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právnych predpisov, oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom.
Ak nedôjde k uplatneniu práva podľa vyššie uvedeného zákonného ustanovenia v lehote do 03.05.2019,
správca pristúpi k uzavretiu kúpnej zmluvy k Pozemkom s víťazným záujemcom, pánom JUDr. Róbertom
Spálom, Špačince.
Otváranie obálok ukončené o 12,45 hod.
Správca:

Zapisovateľ:

V Trenčíne, dňa 24.04.2019

V Trenčíne, dňa 24.04.2019

______________________________________
Mgr. Xénia Hofierková

___________________________________
Mgr. Xénia Hofierková

správca (č. S1531) dlžníka Marian Galandák

K035411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov -, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/213/2018 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/213/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Jozef Kučík, nar. 30.08.1959, bytom 020 01 Púchov týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č.
7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
POZEMOK
Por.č.
Parc.č.
1.
614/2, reg. „E“

Výmera
839

Druh
Záhrady

2.

615/2, reg. „E“

2 492

Orná pôda

3.

629, reg. „C“

18 712

Lesné pozemky

4.

1 629, reg. „C“

14 475

Lesné pozemky

5.

630, reg. „C“

13 549

Lesné pozemky

6.

491, reg. „E“

429

Záhrady

7.

616, reg. „E“

2 184

Orná pôda

8.

623, reg. „E“

1 443

Orná pôda

Štát, obec, k.ú.
SR,
Púchov, Lúky
SR,
Púchov, Lúky
SR,
Púchov, Lúky
SR,
Púchov, Lúky
SR,
Púchov, Lúky
SR,
Púchov, Lúky
SR,
Púchov, Lúky
SR,
Púchov, Lúky

Č. LV
836

Spoluvl. pod.
1/10

Hodnota
83,90 €

836

1/10

249,20 €

527

1/10

3 742,40 €

793

12/995

349,10 €

1 329

21/1 475

385,80 €

943

1/10

42,90 €

977

1/5

436,80 €

979

1/10

144,30 €

Ohliadka nehnuteľností je možná v Lúky po prechádzajúcom telefonickom objednaní- JUDr. Válková – 0904 48 66
87.
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Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 17.05.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/213/2018- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129, pozn. Kučík Jozef – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť zložená́
resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 17.05.2019 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 17.05.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a na výzvu správcu
bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
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.
JUDr. Martina Válková, správca

K035412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Galandák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudník 381, 906 23 Rudník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/21/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/21/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

ZÁPISNICA O OTVÁRANÍ OBÁLOK –PONUKOVÉ KONANIE
PREDAJ DPL – 1. kolo
Spisová značka:

38OdK/21/2019

Označenie dlžníka:
Marián Galandák, nar. 25.03.1975, trvale bytom 906 23 Rudník 381, Slovenská
republika (ďalej len „Dlžník“)
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Deň:

24.04.2019

Čas:

o 13.00 hod.

Miesto:

kancelária správcu na Mierovom námestí 37, 911 01 Trenčín

Osoby prítomné:

správca (zároveň ako zapisovateľ)

V Obchodnom vestníku č. 73/2019 zo dňa 12.04.2019 bolo publikované oznámenie správcu o konaní 1.
kola ponukového konania na predaj majetku Dlžníka
Predmetom ponukového konania boli nasledovné súpisové zložky majetku Dlžníka:
Typ
Poradové súpisovej
číslo
zložky
majetku

22

Cenný
papier

Súpisová
Spoluvlastnícky hodnota
podiel
majetku
EUR

Opis súpisovej zložky majetku

1 ks hromadný družstevný podielnicky list č. 01274 v Poľnohospodárskom
družstve Poriadie, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava,
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr, Vložka
číslo:10073/R, IČO: 00203572, listinný cenný papier znejúci na meno,
1/1
nahrádzajúci 13 ks družstevných podielnických listov v menovitej hodnote
jedného družstevného podielnického listu 33,193919 EUR, mena: EUR, ISIN:
nepridelený, nachádzajúci sa u Dlžníka na adrese Rudník 381, 90623 Rudník,
Slovenská republika

v

431,53

(ďalej len „DPL“)
Keďže oznámenie v Obchodnom vestníku sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po jeho faktickom
zverejnení v Obchodnom vestníku, ponukové konanie na predaj Pozemkov bolo publikované s účinkami ku dňu
13.04.2019. Lehota na predkladanie ponúk bola správcom určená v trvaní 10 dní. Posledným dňom na
predkladanie ponúk bol deň 23.04.2019.
Správca konštatuje, že v čase od 13.04.2019 do 23.04.2019 neboli správcovi doručené žiadne ponuky na kúpu
DPL a ani nebola zložená na bankový účet správcu IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409 6151 žiadna zábezpeka.
Správca pristúpi k realizácii 2. kola ponukového konania na predaj DPL.
Otváranie obálok ukončené o 13,05 hod.
Správca:

Zapisovateľ:

V Trenčíne, dňa 24.04.2019

______________________________________
Mgr. Xénia Hofierková

V Trenčíne, dňa 24.04.2019

___________________________________
Mgr. Xénia Hofierková

správca (č. S1531) dlžníka Marian Galandák

K035413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Galandák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudník 381, 906 23 Rudník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/21/2019 S1531
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Okresný súd Trenčín
38OdK/21/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, S1531, správca dlžníka Marian Galandák, nar.
25.03.1975, trvale bytom 906 23 Rudník 381, Slovenská republika (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s
ustanovením § 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie §
48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje
II. kolo ponukového konania
na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 68/2019 dňa 05.04.2019, a to:
Typ
Poradové súpisovej
číslo
zložky
majetku

22

Cenný
papier

Súpisová
Spoluvlastnícky
hodnota
Podstata
podiel
majetku v EUR

Opis súpisovej zložky majetku

1 ks hromadný družstevný podielnicky list č. 01274 v Poľnohospodárskom
družstve Poriadie, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava,
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr, Vložka
číslo:10073/R, IČO: 00203572, listinný cenný papier znejúci na meno,
1/1
nahrádzajúci 13 ks družstevných podielnických listov v menovitej hodnote
jedného družstevného podielnického listu 33,193919 EUR, mena: EUR,
ISIN: nepridelený, nachádzajúci sa u Dlžníka na adrese Rudník 381, 90623
Rudník, Slovenská republika

431,53

všeobecná

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové konanie – GALANDÁK DPL – neotvárať“ v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v
zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v
Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu správcu IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409
6151, zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade
právnickej osoby svoje obchodné meno a spisovú značku 38OdK/21/2019 a v prípade fyzickej osoby
svoje meno a priezvisko a spisovú značku 38OdK/21/2019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad
o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného
účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a označenie
zápisu v príslušnom registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a označenie zápisu
v príslušnom registri.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky spojené s prevodom vlastníctva v prospech
záujemcu, znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 2 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903/776 399 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hofierkovaxenia@gmail.com.
V Trenčíne dňa 24.04.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Marian Galandák

K035414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťo Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 783 / 25, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/550/2018 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/550/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Slavomír Kmeťo, nar. 30.04.1958, bytom K nemocnici 783/25, 957 01 Bánovce nad
Bebravou týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
POZEMOK
Por.č. Parc.č.
1.
63, reg. „C“

2.

3.

4.

5.

6.

7.

64/1, reg. „C“ 78

64/2, reg. „C“ 58

65, reg. „C“

66, reg. „C“

67, reg. „C“

68, reg. „C“

STAVBA
Por.č. popis
8.

Výmera
53

Dom

35

479

385

385

ulica
orient.č.
81

Druh
Zastavaná
nádvorie

plocha

Zastavaná
nádvorie

plocha

Zastavaná
nádvorie

plocha

Zastavaná
nádvorie

plocha

Zastavaná
nádvorie

plocha

Záhrada

Záhrada

Súp.č./ Parc.č.
63, 64/1, 64/2

Štát, obec, k.ú.
a SR,
Bánovce nad
Ozorovce
a SR,
Bánovce nad
Ozorovce
a SR,
Bánovce nad
Ozorovce
a SR,
Bánovce nad
Ozorovce
a SR,
Bánovce nad
Ozorovce
SR,
Bánovce nad
Ozorovce
SR,
Bánovce nad
Ozorovce
Štát, obec, k.ú.

Č. LV Spoluvl. pod. Hodnota
18
1/28
3,70 €
Bebravou,

Horné

Bebravou,

Horné

Bebravou,

Horné

Bebravou,

Horné

Bebravou,

Horné

Bebravou,

Horné

Bebravou,

Horné

18

1/28

5,50 €

18

1/28

4,10 €

18

1/28

2,50 €

18

1/28

34,20 €

18

1/28

27,50 €

18

1/28

27,50 €

Č. LV

SR,
18
Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce

Spoluvl.
pod.
1/28

Hodnota
200,00 €

Súpisové zložky 1. až 8. sa speňažujú ako celok.
Ohliadka nehnuteľností je možná v Horné Ozorovce po prechádzajúcom telefonickom objednaní- JUDr. Válková –
0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 17.05.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA38OdK/550/2018- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
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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Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129, pozn. Kmeťo Slavomír – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 17.05.2019 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 17.05.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a na výzvu správcu
bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
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.
JUDr. Martina Válková, správca

K035415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kukučková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diviacka Nová Ves 507, 972 24 Diviacka Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/539/2018 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/539/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Eva Kukučková, nar. 01.05.1964, bytom 972 24 Diviacka Nová Ves týmto vyhlasuje podľa
ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v súpise
všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:

POZEMOK
Por.č. Parc.č.
1.
87/1, reg. „C“
2.
3.
4.
5.

979, reg. „C“
1032, reg. „C“
1035, reg. „C“
197/1, reg. „E“

Výmera Druh
Štát, obec, k.ú.
472
Zast. plocha a nádvorie SR,
Diviacka Nová Ves,
2 201
Ostatná plocha
SR,
Diviacka Nová Ves,
331
Zast. plocha a nádvorie SR,
Diviacka Nová Ves,
27148
TTP
SR,
Diviacka Nová Ves,
86385
TTP
SR,

Č. LV Spoluvl. pod.
Hodnota
1203 942795 / 428571360 53,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 9,50 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 43,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 197,00 €
Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 632,00 €

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

120

Obchodný vestník 82/2019

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

200, reg. „E“
613, reg. „E“
663, reg. „E“
665, reg. „E“
792, reg. „E“
804, reg. „E“
805, reg. „E“
811, reg. „E“
828, reg. „E“
829, reg. „E“
836, reg. „E“
841, reg. „E“
1031, reg. „E“
1033, reg. „E“

26302
925
861
263
1947
52677
3780
173348
16848
5194
1511
41937
1417
6528

1034/2, reg. „E“ 2870

Konkurzy a reštrukturalizácie

TTP
TTP
TTP
TTP
Ostatná plocha
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
Orná pôda
TTP
TTP
TTP
TTP

Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová
SR,
Diviacka Nová

Deň vydania: 29.04.2019

Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 192,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 6,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 6,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 2,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 8,50 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 385,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 27,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 1 269,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 123,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 38,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 11,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 307,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 10,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 47,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves
1203 942795 / 428571360 21,00 €
Ves, Diviacka Nová Ves

Súpisové zložky č. 1. až č. 20 sa speňažujú ako celok.
Ohliadka nehnuteľností je možná v Diviacka Nová Ves po prechádzajúcom telefonickom objednaní- JUDr.
Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 17.05.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA22OdK/539/2018- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129, pozn. Kukučková Eva – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 17.05.2019 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 17.05.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a na výzvu správcu
bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
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.
JUDr. Martina Válková, správca

K035416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanzalík Stanislav, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/200/2019 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/200/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40OdK/200/2019 zo dňa 15.4.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ing. Stanislav Hanzalík, nar. 6.12.1948, trvale bytom 971 01 Prievidza. Do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s
ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu dlžníka Ing.
Stanislav Hanzalík, nar. 6.12.1948, trvale bytom 971 01 Prievidza sp. zn.: 40OdK/200/2019 S1070, je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase
od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred
telefonicky na tel. č. správcu 0905907072.
JUDr. Peter Frajt, správca

K035417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Kőberlingová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 718/55, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1957
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/35/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Sp. zn.: 38OdK/35/2019, S373
Podľa Zoznamu majetku zo dňa 26.11.2018 a vyjadrení úpadcu na osobnom stretnutí dňa 14.03.2019 a podľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vykonaných šetrení správcu v súlade so zásadou odbornej starostlivosti, správca konkurznej podstaty zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu v zmysle § 167t ods. 1 ZKR.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "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: Marta Kőberlingová, nar.: 17.10.1957,
trvale bytom: Mostná 718/55, 972 5 Handlová, Slovenská republika,
zrušuje.
V Trenčíne, dňa 24.04.2019
JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca Marta Kőberlingová

K035418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Jankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. M.R.Štefánika 638/56, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.5.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/483/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/483/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Položka súpisu: 1, Popis: Príves nákladný, značka AGADOS HANDY 3 400
Farba: šedá, rok výroby 2007, evidenčné číslo MY 192YC
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 550,00 EUR

JUDr. Ján Súkeník, správca

K035419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 1725 / 5A, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/48/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/48/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Soňa BALÁŽOVÁ – 40OdK/48/2019
V konkurze dlžníka Soňa BALÁŽOVÁ, nar. 14.01.1978, trvale bytom Kasárenská 1725/5A, 911 05 Trenčín,
občan SR, na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty.
v Považskej Bystrici, 24.04.2019
JUDr. Alojz Žitník
Správca

K035420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 1725 / 5A, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/48/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/48/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Soňa BALÁŽOVÁ – 40OdK/48/2019
V konkurze dlžníka Soňa BALÁŽOVÁ, nar. 14.01.1978, trvale bytom Kasárenská 1725/5A, 911 05 Trenčín,
občan SR, na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty.
v Považskej Bystrici, 24.04.2019
JUDr. Alojz Žitník
Správca

K035421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JAVORINA AKB s.r.o.v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 534, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 245
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/21/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/21/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, ako správca
konkurznej podstaty úpadcu: JAVORINA AKB s.r.o. v konkurze, so sídlom 916 11 Bzince pod Javorinou 534, IČO
36 351 245 oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na ulici Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní od
09:00 – 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421(0)48 419
53 86 alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K035422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JAVORINA AKB s.r.o.v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 534, 961 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 245
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/21/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/21/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, ako správca
konkurznej podstaty úpadcu: JAVORINA AKB s.r.o. v konkurze, so sídlom 916 11 Bzince pod Javorinou 534, IČO
36 351 245, oznamuje účastníkom konania číslo účtu pre účely popierania prihlásených pohľadávok, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR. Účet je vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K035423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Korienek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1355/43, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1951
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/255/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca úpadcu (ďalej aj
"správca"): Ján Korienek, nar.: 25.10.1951, trvale bytom: Slnečná 1355/43, 914 41 Nemšová, Slovenská
republika na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38OdK/255/2018 zo dňa 31.07.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 150/2018 dňa 06.08.2018,
s účinkami zverejnenia ku dňu 07.08.2018, týmto podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka doplnený do
súpisu všeobecnej podstaty publikovanom v OV č. 216/2018 zo dňa 09.11.2018 v stave tak ako „stoja a ležia“,
konkrétne speňaženie súpisovej zložky pod por. č. 53.
3. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA sa vyhlasuje za podmienok:
1. Predmet predaja:
Hnuteľná vec
NÁKLADNÝ PRÍVES: 53.
značka: PONGRATZ
typ/varianta: LPA/206/U/H
VIN: U5GV040067131430
EČV: TN409YF

farba: šedá
druh karosérie: DC valníková
rozmery: 3100mmx1550mmx850mm
rok výroby: 18.05.2007

prípustná hmotnosť: 400 kg
stav: používaný
miesto: Slnečná 1355/43, Nemšová
súpisová hodnota: 150 Eur

Nákladný príves je bez kolies.

2. Hnuteľný majetok úpadcu sa speňažuje v ponukovom konaní.
3. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: JUDr. Andrej Jaroš, správca, Nám. sv. Anny
361/20, 911 01 Trenčín.
4. Na všetky písomné podania je nevyhnutné uviesť značku: „38OdK/255/2018 NEOTVÁRAŤ - VPK“, inak sa na
podanie záujemcu nebude prihliadať.
5. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je:
- fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt,
osobný stav, inak sa na ponuku neprihliada.
- fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO,
identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo,
inak sa na ponuku neprihliada.
- právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH
ak má pridelené, inak sa na ponuku neprihliada.
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení zálohy
na kúpnu cenu na určený účet správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203, SWIFT:
CEKOSKBX, do poznámky uviesť: VPK Korienek.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie písomných ponúk (§ 167p ods. 1
ZKR). Za deň zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka
je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom
na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
9. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
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podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
10. Súčasťou ponuky je aj identifikácia hnuteľnej veci, o ktorú sa záujemca uchádza, inak sa na ponuku
neprihliada.
11. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od jeho skončenia.
12. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo prevziať majetok, určí správca za
víťaza verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.
13. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
14. Ak sa hnuteľnú vec podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie
tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
15. Hnuteľný majetok je v držbe dlžníka, ktorý je oprávnený ich užívať obvyklým spôsobom; je však povinný
chrániť ho pred poškodením, stratou alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania
jeho hodnota znižuje.
16. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.
17. Správca si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania do uplynutia lehoty na vyhodnotenie
ponukového konania.
18. Správca si vyhradzuje právo na odmietnutie všetkých ponúk záujemcov.

V Trenčíne, dňa 24.04.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca: Ján Korienek

K035424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Príbela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 2441/37, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.3.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/73/2019 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/73/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisu všeobecnej podstaty o súpisovú zložku majetku pod poradovým číslom 1
Finančné prostriekdy zaistené na účte úpadcu vo výške 0,48,-Eur, účet vedený v mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky
Súpisová hodnota 0,48,-Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žinčíková Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/195/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/195/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Dagmar Žinčíková nar. 17.12.1964, Nové Mesto nad Váhom 915 01, oznamuje veriteľom, že
do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle správcu na ul.
Jilemnického 21 v Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné telefonicky na č. tel. 0903460299.
V Trenčíne, 24.4.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K035426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žinčíková Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/195/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/195/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom dlžníka Dagmar Žinčíková nar. 17.12.1964, Nové Mesto nad Váhom 915 01, že
bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350,-€,
je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511. Ako variabilný symbol je potrebné
uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dlžníka a číslo
konkurzného konania.
JUDr. Darina Válková
správca

K035427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žinčíková Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/195/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/195/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
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“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca Dagmar Žinčíková nar.
17.12.1964, Nové Mesto nad Váhom 915 01, Slovenská republika, oznamujem, že bol na majetok dlžníka
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/195/2019 zo dňa 12.4.2019 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 78/2019 zo dňa 23.4.2019, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of bankrupt
správca Dagmar Žinčíková born. 17.12.1964, Nové Mesto nad Váhom 915 01, Slovak Republic, my duty is to
inform you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK1951/2019 on the April, 12, 2019 and promulgated in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

129

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

Commercial Bulletin No. 78/2019 dated April,23, 2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed me 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.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Trenčíne, dňa 24.4.2019 In Trenčín, on 24/4/2019
JUDr. Darina Válková, správca/trustee

K035428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Yveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 1806/63, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/28/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/28/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Zajac, správca konkurznej podstaty, týmto v zmysle § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok vedenom vo vyššie uvedenom konaní zapísal nižšie uvedenú pohľadávku uplatnenú prihláškou, ktorá
bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
veriteľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
suma prihlásenej pohľadávky č. 1: 23,- EUR
suma prihlásenej pohľadávky č. 2: 23,- EUR

V Bánovciach nad Bebravou, 24.04.2019
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

132

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

JUDr. Peter Zajac, správca

K035429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bajzík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhradie 99, 955 01 Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1960
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/255/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/255/2018
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: Jozef Bajzík, nar. 18. 11. 1960, trvale
bytom Podhradie 99, Podhradie 955 01, 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.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K035430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďatková Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 81 81, 940 56 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/29/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/29/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Erik Štorek, správca majetku úpadcu: Lýdia Ďatková, nar. 18.09.1962, M.R. Štefánika 81, 940 56 Nové
Zámky, oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Bezručova 16,
Nové Zámky na 2. poschodí, a to pondelok až štvrtok v pracovnom čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00
do 15:00 hod a v piatok od 08:00 do 14:00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je potrebné si so správcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vopred dohodnúť na tel.č. 0950 183 264.

Mgr. Erik Štorek, správca

K035431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a zapísaní
pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: LENCOS spol. s r.o., dňa 23.04.2019 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku
pohľadávky od veriteľa:
SCHENKER s.r.o.
Kopčianska 94
851 01 Bratislava
IČO: 31 327 222

P.č. Istina
1.
21 244,90€

Úroky Úroky z omeškania
0€
9384,93€

Poplatok z omeškania
0€

Náklady
0€

z uplatnenia

Celková prihlásená suma
30 629,83€

Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 23.04.2019

Mgr. Ladislav Barát
správca
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K035432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a zapísaní
pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: LENCOS spol. s r.o., dňa 23.04.2019 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku
pohľadávky od veriteľa:
DSV Slovakia, s.r.o.
Diaľničná 6
903 01 Senec
IČO: 35 757 345

P.č. Istina
1.
4941,54€

Úroky Úroky z omeškania
0€
2182,93€

Poplatok z omeškania
0€

Náklady
0€

z uplatnenia

Celková prihlásená suma
7124,47€

Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 23.04.2019

Mgr. Ladislav Barát
správca
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K035433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kukla Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 863 / 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/250/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/250/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marián Kukla, nar. 19.08.1958, bytom Orechová 1, 949 01 Nitra (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 189/2018 zo dňa 01.10.2018
(K073609).
Číslo
položky
1

Popis

Počet Výrobné číslo
Evidenčné
ks
číslo
Motorové
vozidlo 1
TMBMY26Y074119754 NR552GY
zn. ŠKODA FÁBIA

Rok
výroby
2006

Stav
opotrebovanosti
používané

Spoluvlastnícky
podiel Dlžníka
1/1

Súpisová
hodnota v €
2500,-€

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: spravca@kozar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Marián Kukla – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú 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.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Za Humnami 44, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK98 8330 0000 0023 0092 1070, BIC:
FIOZSKBA, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové vozidlo“. Záloha vo
výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet
správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorové vozidlo,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. 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: spravca@kozar.sk,
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha 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
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, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
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.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K035434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Malsiuová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašice -, 956 22 Prašice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/15/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/15/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Zuzana Malsiuová, nar. 31.10.1976, bytom 956 22 Prašice, v zmysle §32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR je vedený v Tatra banke, a.s., č.ú.: 2925840107/1100, IBAN: SK33
1100 0000 0029 2584 0107, BIC (SWIFT): TATRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky (t.j. do 29.05.2019), pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v Nitre dňa 24.04.2019

JUDr. Ladislav Barát
správca

K035435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Lendelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 18/25, 955 01 Nemčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/136/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/136/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: : Iveta Lendelová, nar. 18.01.1963, bytom Nemčice, Školská č. 18/25 (ďalej
tiež ako „úpadca“), zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 168/2018 dňa 31.08.2018 súpis majetku všeobecnej
podstaty. Správca týmto podľa § 167j ods. 3 ZoKR v spojení s § 76 ods. 3 ZoKR aktualizuje súpis majetku
všeobecnej podstaty, a to z nasledovný dôvodov:
Pri súpisovej zložke majetku:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Vinohrady nad Váhom, obec: Vinohrady nad Váhom, okres: Galanta, štát: Slovenská
republika, ktoré sú zapísané na LV č. 1221 ako:
STAVBY
p.č.
Súp. č.
Na parc.č.
Popis stavby
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis
20.
535
232
druh stavby: rodinný dom
3/64
500,- €

bola v dôsledku chyby v písaní uvedená nesprávna veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu 3/64 – iny k celku,
pričom správna veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu je 1/64 – ina k celku.
Aktualizovaná súpisová zložka majetku č. 20, súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Iveta Lendelová, nar.
18.01.1963, bytom Nemčice, Školská č. 18/25, je nasledovná:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Vinohrady nad Váhom, obec: Vinohrady nad Váhom, okres: Galanta, štát: Slovenská
republika, ktoré sú zapísané na LV č. 1221 ako:
STAVBY
p.č.
Súp. č.
Na parc.č.
Popis stavby
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis
20.
535
232
druh stavby: rodinný dom
1/64
500,- €

V Nitre dňa 23.04.2019

JUDr. Roman Nagy, 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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K035436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mitaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1401/18, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/23/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/23/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn. 30OdK/23/2019-26 zo dňa 15.04.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ján Mitaš, nar. 19.03.1977, bytom Zváračská 1401/18, 945 01 Komárno. Za správcu bol
ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu S1409.
V zmysle ust. §-u 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Štefánikova 34, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín
od 08.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou: e-mail: ak@duran.sk, alebo telefonicky na čísle: 0903/756866, 037/6522705.
V Nitre dňa 24.04.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K035437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ševčuk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkýv Harčáš 61, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/10/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/10/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Marián Ševčuk, nar. 03.03.1959, bytom Veľký Harčáš 61, 945 01
Komárno, v zmysle §32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR je vedený v Tatra banke, a.s., č.ú.:
2925840107/1100, IBAN: SK33 1100 0000 0029 2584 0107, BIC (SWIFT): TATRSKBX. Kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky (t.j. do 16.05.2019), pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
v Nitre dňa 24.04.2019
JUDr. Ladislav Barát
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šírka Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičová 92, 951 15 Štefanovičová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1981
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/64/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/64/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Tomáš Šírka, nar. 05.12.1981, trvale
bytom Štefanovičová 92 (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), ponukové konanie so speňažením majetku vo vlastníctve dlžníka.

KOLO: TRETIE
Predmet:
·

Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.

Súbor hnuteľných vecí, ktorý pozostáva z hnuteľných vecí, ktoré boli zapísané do súpisu majetku
všeobecnej podstaty pod položkami por. č. 1. - 5. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV 33/2019 pod K014159 dňa 15.02.2019.

Výrobné číslo
0924103474
G4849
027542
092764443
91673180

Model
ALFA-PARA 9241
CZ 75 D COMPACT
ČZ 83
IŽ – 27 – EM – 1C
MARLIN 925

Druh
Revolver
Pištoľ samonabíjacia
Pištoľ samonabíjacia
Broková kozlica
Malokalibrovka

Kategória
B
B
B
C
C

Značka
Dátum evidencie
ALFA-PROJ S.R.O. Brno 28.03.2011
ČZ Uherský Brod
05.04.2013
ČZ Uherský Brod
25.10.2002
Bajkal
25.09.2009
Marlin
22.08.2011

Súpisová hodnota
200,00 €
500,00 €
150,00 €
400,00 €
220,00 €

Súpisová zložka majetku: súbor hnuteľných vecí - zbrane
Podstata: všeobecná
Dátum a dôvod zápisu: Zistené na základe súčinnosti od Okresného riaditeľstva PZ v Nitre, odbor poriadkovej
polície.
Lehota: Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty.
Spôsob uplatenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy za súbor peňažných pohľadávok do sídla kancelárie správcu na adresu G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka
musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANE
29OdK/64/2018“. Záujemca – fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca – právnicka osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného
alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej
osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu
meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku
konkurzu: 29OdK/64/2018. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na eVydáva 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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mailovej adrese levice@gbkr.sk.
Ponuky je potrebné predkladať na súbor hnuteľných vecí ako celok.
V zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
niekotrých zákonov (ďalej ako „zákon o strelných zbraniach“): „Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A
alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe
nákupného povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, úpravu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj
zbrane v rámci vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva
policajný útvar. Vzor nákupného povolenia je uvedený v prílohe č. 1.“
Po uzatvorení kúpnej zmluvy sa víťaz ponukového konania zaväzuje do siedmich (7) dní písomne požiadať
príslušný útvar Policajného zboru o vydanie nákupného povolenia v súlade s ust. § 11 ods. 1, ods. 2 zákona
o strelných zbraniach k zbraniam k zbraniam kategórie „B“.
V zmysle ust. § 12 ods. 1 zákona o strelných zbraniach: „Zbraň kategórie C, strelivo do zbrane kategórie A,
zbrane kategórie B alebo do zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu,
držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.“
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 29642018.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola v plnom rozsahu uhradená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu za súbor hnuteľných vecí zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena za súbor hnuteľných vecí, pričom kúpna cena musí byť rovnajúca sa alebo vyššia ako 50
% súpisovej hodnoty súboru hnuteľných vecí ako celku t.j. rovnajúca sa alebo vyššia ako 735,00 EUR. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady spojené s vypracovaním zmluvy
a nadobudnutím súboru hnuteľných vecí do vlastníctva je povinný zabezpečiť nadobúdateľ.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca, a taktiež právo zrušiť ponukové konanie. Správca si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť ponuku
záujemcu, ktorý nespĺňa podmienky na nadobudnutie vlastníckeho práva ku zbraniam v zmysle zákona
o strelných zbraniach.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K035439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mitaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1401/18, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/23/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/23/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for 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 “
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(et) „ Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad “
(en) „ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed “
(fr) „ Invitation a produire une créance. Délais a respecter “
(it) „ Invito all´insinuazione di un credito. Termine da osservare “
(lv) „ Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero “
(lt) „ Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal “
(hu) „ Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők “
(mt) „ Stedina ghal preżentazzjoni ta´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati “
(nl) „ Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen “
(pl) „ Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów “
(pt) „ Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar “
(sk) „ Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny “
(sl) „ Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati “
(fi) „ Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat “
(sv) „ Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta “
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca Dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra spis. zn. 30OdK/23/2019 zo dňa
15.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 79/2019 dňa 24.04.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ján Mitaš, nar. 19.03.1977, bytom Zváračská 1401/18, 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“)
a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20th May 2015 on Insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Nitra No. 30OdK/23/2019, dated April 15th, 2019, published in Commercial Journal No. 79/2019 on April 24th
2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Ján Mitaš, birthdate: 19.03.1977,
with address: Zváračská 1401/18, 945 01 Komárno (hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously
appointed JUDr. Marek Ďuran, head office Štefánikova 34, 949 01 Nitra as the trustee of the Debtor.
Konkurz na majetok Dlžníka je vyhlásený dňom 25.04.2019.
The bankruptcy of the debtor´s estate is declared on 25th April 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZoKR“) sa pohľadávka uplatňuje v konkurze prihláškou (§ 166a ods. 2 ZoKR).
Veritelia Dlžníka majú právo prihlásiť sa do konkurzu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise
u správcu a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, spis. zn.:
30OdK/23/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the „BRA“),
the claim shall be alleged by an application (§ 166a sec. 2 BRA). The creditors of the Debtor have the right
to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
original to the Bankruptcy Trustee and in one original to the District court Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra,
Slovakia, to the file No. 30OdK/23/2019. Applications that will not be delivered on time to the Bankruptcy
Trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to perform the
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voting rights and other rights associated with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne uplatniť zabezpečovacie
právo. Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. Ak sa
prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z neho možno
predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom. Prihlásiť sa môže aj
veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
In the case of secured claims, the security right must be properly applied in the application submitted to
the trustee. Loaded property forms the bankruptcy entity if the preferred secured creditor is registered. If
only a later secured creditor is registered, the loaded property is the entity of the bankruptcy if it is
possible to assume also the satisfaction of a secured creditor with a later security right. Creditor who has
a claim against another person different from Debtor, can also register its claim if it is secured with
security right applicable to the estate of Debtor, lodge its claims in the same way. The application has to
be filled in a special application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, 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. 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 securites 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. The
lodgment of the claim shall bear the heading „Prihláška pohľadávky“.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný 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 EUR currency. If the claim is not logged in the
EUR, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedenie 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 if 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
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic,
a representative with an address or a seat in Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. The application form, which
was delivered to trustee or Court cannot be corrected or amended.
Táto výzva sa vzťahuje na každého zahraničného veriteľa, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v Únii v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This invitation applies to any foreign creditor who is habitually resident, domiciled or registered in the
Union according to the Regulation (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Nitre dňa 24.04.2019 / In Nitra on 24th April 2019
JUDr. Marek Ďuran, správca / Bankruptcy trustee

K035440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mitaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1401/18, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/23/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/23/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Ján Mitaš, nar. 19.03.1977, bytom Zváračská 1401/18, 945 01 Komárno,
spis. zn. 30OdK/23/2019, v súlade s ust. § 32 ods. 7 a ods. 19 ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa
osobitného predpisu.
Bežný účet vedený v: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463
Výška preddavku: 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky – 2 % z
popretej sumy, min. 350,- EUR, max. 1.000,- EUR
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
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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.
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
v predpísanej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Nitre, dňa 24.04.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K035441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MM ENERG, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova trieda 52 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 603 553
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2018
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 Červeňova
14, 811 03 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: MM ENERG, s.r.o., so
sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 45 603 553 (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 pôvodnému správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty):

Veriteľ:

TEDOM, s.r.o.

So sídlom:

Bojnická 18, 831 04 Bratislava 3

IČO:

43 791 131

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

16 319,34 €
15
06.03.2019
Neuplatnené
139 až 153

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

145

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 29.04.2019
06.03.2019

V Bratislave, 24.4.2019
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K035442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MM ENERG, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova trieda 52 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 603 553
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2018
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 Červeňova
14, 811 03 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: MM ENERG, s.r.o., so
sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 45 603 553 (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:

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

So sídlom:

29. Augusta 8-10, 813 63 Bratislava

IČO:

30 807 484

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

415,84 €
1
14.03.2019
Neuplatnené
154
14.3.2019

V Bratislave, 24.4.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K035443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Lendelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 18/25, 955 01 Nemčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/136/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/136/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka Iveta Lendelová, nar. 18.01.1963, bytom Nemčice, Školská č. 18/25 (ďalej
ako „dlžník“), vedenom pod sp.zn.: 27OdK/136/2018, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. §
167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“)
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru nehnuteľností menšej hodnoty, zapísané do
súpisu majetku všeobecnej podstaty.
1. Špecifikácia predávaného majetku
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Dvorníky, obec: Dvorníky, okres: Hlohovec, štát: Slovenská republika, ktoré sú zapísané na LV
č. 3380 ako:
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
P.č. Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis
číslo
1.
3026
Orná pôda
4373
E
1/64
36,60 €
2.
3263
Orná pôda
435
E
1/64
3,65 €
3.
3264
Orná pôda
4413
E
1/64
36,98 €
4.
4408/1
Orná pôda
228
E
1/64
1,90 €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Dvorníky, obec: Dvorníky, okres: Hlohovec, štát: Slovenská republika, ktoré sú zapísané na LV
č. 3409 ako:
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
P.č. Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis
číslo
5.
3262
Lesné pozemky
1180
E
1/64
2,31 €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Dvorníky, obec: Dvorníky, okres: Hlohovec, štát: Slovenská republika, ktoré sú zapísané na LV
č. 3484 ako:
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
P.č. Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis
číslo
6.
3679
Orná pôda
1806
E
1/32
30,27 €

Predmetné nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor nehnuteľností menšej hodnoty v celosti.
2. Cena majetku určeného na predaj
V 1. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedený súbor nehnuteľností menšej hodnoty na
predaj v súlade s ust. § 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 27OdK/136/2018 – Nehnuteľnosti – Dvorníky a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne
a včas uhradenú pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
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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Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 27OdK/136/2018 Iveta Lendelová – Nehnuteľnosti - Dvorníky – NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr
do 15.05.2019, na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie súboru nehnuteľností zapísaných na LV č. 3380, 3409 a 3484, pre kat. úz. Dvorníky, ktoré
musí byť zhodné s označením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení verejného ponukového konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK , s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
V Nitre, dňa 24.04.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Roman Nagy, správca

K035444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Soboňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčiňany 340, 951 81 Nemčiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1970
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: 32K/74/2015 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/74/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní:
Označenie predmetu ponuky:
Hnuteľný majetok ako celok, tak ako bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.11/2016 zo dňa
19.11.2011,K000998, ktorý tvorí všeobecnú podstatu. BSM bolo vysporiadané Rozsudkom Okresného súdu Nitra,
č.k.: 25C/162/2016-231 zo dňa16.01.2018.
Dátum, miesto a čas:
Záujemcovia svoje ponuky predložia správcovi, úpadcu: Ivan Soboňa, 951 81 Nemčiňany 340, nar.: 13.12.1970,
najneskôr dňa: 13.05.2019 do 09,oo hodiny, v kancelárií JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra,
tel:037/6541595, mail: beresecky@beresecky.sk .
Ponukové konanie:
Správca vykoná v súlade so záväzným pokynom VÚB, a.s. Bratislava, zástupcu veriteľov, zo dňa 17.04.2019
podľa § 83 ods.1 písm. a/ Zákona číslo 7/2005 Z.z.
Záujemca v zalepenej obálke, s označením „ Ponuka Ivan Soboňa“ predloží ponuku, svoju cenovú ponuku,
predloží doklad o úhrade celej kúpnej ceny a údaje nevyhnutné pre spísanie zmluvy, dohody o odovzdaní
a prevzatí vecí.
Opis stavu:
Predmetom ponuky je hnuteľný majetok ako celok, tak ako bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.11/2016 zo
dňa 19.11.2011 pod K000998, ktorý tvorí všeobecnú podstatu. Jedná sa o zariadenie a príslušenstvo rodinného
domu a nehnuteľností evidovaných na LV č. 137 v k.ú. Nemčiňany, obec: Nemčiňany, okres: Zlaté Moravce.
Jedná sa nehnuteľný majetok pôvodne vo vlastníctve úpadcu, teraz vo vlastníctve Branislav Godor, Zlaté
Moravce.
V treťom kole správca speňaží majetok za najvyššiu ponúknutú cenu.
Termín a miesto obhliadky: po dohode so správcom a so súhlasom vlastníka.
Cena, súpisová hodnota: 2.350 Eur
Záujemca uhradí celú ponúknutú kúpnu sumu na účet:4030103308/3100, IBAN:SK65 3100 0000 0040 3010
3308, najneskôr dňa 11.05.2019.

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

149

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca do 3 dní po predložení súhlasu od zástupcu veriteľov, VÚB,
a.s. Bratislava.

K035445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Lendelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 18/25, 955 01 Nemčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/136/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/136/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka Iveta Lendelová, nar. 18.01.1963, bytom Nemčice, Školská č. 18/25 (ďalej
ako „dlžník“), vedenom pod sp.zn.: 27OdK/136/2018, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. §
167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“)
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru nehnuteľností menšej hodnoty, zapísané do
súpisu majetku všeobecnej podstaty.
1. Špecifikácia predávaného majetku
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Vinohrady nad Váhom, obec: Vinohrady nad Váhom, okres: Galanta, štát: Slovenská
republika, ktoré sú zapísané na LV č. 1220 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č.
Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová
Sporný
číslo
hodnota
zápis
7.
232
Zastavané plochy 866
C
1109/78816
85,33 €
a nádvoria
8.
233
Záhrady
269
C
1109/78816
26,53 €
9.
234
Vinice
798
C
1109/78816
78,61 €
10.
235
Záhrady
509
C
1109/78816
50,12 €
11.
236
Zastavané plochy 21
C
1109/78816
2,10 €
a nádvoria
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Vinohrady nad Váhom, obec: Vinohrady nad Váhom, okres: Galanta, štát: Slovenská
republika, ktoré sú zapísané na LV č. 1792 ako:
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
P.č.
Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová
Sporný
číslo
hodnota
zápis
12.
5574
Vinice
2835
E
1/128
14,73 €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Vinohrady nad Váhom, obec: Vinohrady nad Váhom, okres: Galanta, štát: Slovenská
republika, ktoré sú zapísané na LV č. 2452 ako:
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
P.č.
Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová
Sporný
číslo
hodnota
zápis
13.
5573/100
Orná pôda
126
E
1/64
1,31 €
14.
5573/200
Orná pôda
42
E
1/64
0,45 €
15.
6052/6
Orná pôda
6629
E
1/64
68,90 €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Vinohrady nad Váhom, obec: Vinohrady nad Váhom, okres: Galanta, štát: Slovenská
republika, ktoré sú zapísané na LV č. 2523 ako:
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
P.č.
Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová
Sporný
číslo
hodnota
zápis
16.
5998
Orná pôda
3086
E
1/64
32,08 €
17.
5999
Orná pôda
507
E
1/64
5,27 €
18.
6000
Orná pôda
507
E
1/64
5,27 €
19.
6001
Trvalé
trávne 22
E
1/64
0,22 €
porasty
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Vinohrady nad Váhom, obec: Vinohrady nad Váhom, okres: Galanta, štát: Slovenská
republika, ktoré sú zapísané na LV č. 1221 ako:

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

Na parc.č.

Popis stavby

Spoluvl. podiel

20.

232

druh stavby: rodinný dom

1/64

535

Deň vydania: 29.04.2019

Súpisová
hodnota

Sporný
zápis

500,- €

Predmetné nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor nehnuteľností menšej hodnoty v celosti.
2. Cena majetku určeného na predaj
V 1. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedený súbor nehnuteľností menšej hodnoty na
predaj v súlade s ust. § 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 27OdK/136/2018 – Nehnuteľnosti – Vinohrady nad Váhom a meno záujemcu. Záloha sa považuje za
riadne a včas uhradenú pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 27OdK/136/2018 Iveta Lendelová – Nehnuteľnosti – Vinohrady nad Váhom – NEOTVÁRAŤ!“,
a to najneskôr do 15.05.2019, na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie súboru nehnuteľností zapísaných na LV č. 3380, 3409 a 3484, pre kat. úz. Dvorníky, ktoré
musí byť zhodné s označením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení verejného ponukového konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK , s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
V Nitre, dňa 24.04.2019
JUDr. Roman Nagy, správca

K035446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Kozák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žemliare 23, 935 37 Žemliare
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/216/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/216/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu

ADVO INSOLVENCY, k.s., správca úpadcu: Tibor Kozák, nar. 14.09.1964, bytom Žemliare č. 23, 935 37
Žemliare, sp. zn.: 27OdK/216/2018 v súlade s ustanovením § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje vylúčenie súpisovej zložky č. 1 zo
súpisu majetku konkurznej podstaty zverejneného v OV č. 247/2018 zo dňa 27.12.2018.
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky č. 1: V súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR súpisová zložka č. 1 prestala podliehať
konkurzu.
V Nitre, dňa 24.04.2019
ADVO INSOLVENCY, k.s., správca
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K035447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konrád Barak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. Rákocziho 1762/78, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 300dK/24/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
300dK/24/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka
Konrád Barak, narodený30.11.1981, bytom F. Rákocziho 1762/78, 94301 Štúrovo, (ďalej v texte aj „dlžník“), Vám
týmto oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 15.04.2019, sp. zn.30OdK/24/2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku č. 79/2019, deň vydania 24.04.2019.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 May, 2000, as the trustee of the
debtor: (the "Borrower") – dlžníka Konrád Barak, narodený30.11.1981, bytom F. Rákocziho 1762/78, 94301
Štúrovo,(hereinafter only “the debtor”), our company obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Nitra No. 30OdK/ 24/2019 dated 15 April, 2019 bankruptcy procedure was declared on the debtors
property. This resolution of the District Nitra was published in Commercial Bulletin no. OV 79/2019 on date of
issue 24 April 2019.

V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: Ing. Mária
Budniková., na adresu kancelárie: Mariánska 6, 949 01 Nitra a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra, na
adresu: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 01 Nitra, ku spisovej značke 30OdK/ 24/2019. Ak veriteľ doručí
prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee: Ing. Mária Budniková., to the address of agency:
Mariánska 6,949 01Nitra, Slovak republic and in one original to the District court Nitra, to the address: Okresný
súd Nitra 949 01 Nitra to the file No:30OdK/24/2019. Application which will be delivered later will be considered as
claim in bankruptcy proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other K/rights associated with
lodged claim.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných
potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na
nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form and
must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. A model application form and
other necessary documents are available on thewebsite of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia
konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of the
debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, the
total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are divided into
principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be
lodged in currency named EURO. If the claim is not lodged in currency named EURO, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange rate published by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange
rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or announce, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee with reasonable care. Documents proving evidence stated in application have
to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodge secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the application,
otherwise the claim in bankruptcy proceeding consider as unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security right. Ak
veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. If creditor lodge
conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition upon which the claim
arose.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat in
Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have register seat or branch office in Slovak republic. The
creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the bankruptcy trustee,
otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial
Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District court cannot be correct or amend.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be attached to
application, otherwise these claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, ohodnotené
znaleckým posudkom /v prípade nepeňažnej pohľadávky/ alebo nebudú doručené v zákonom stanovenej lehote
sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Registration of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, dated of expertise
will not be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered expertise will not
be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered on time, these will not
be considered. The bankruptcy trustee and the court are not obliged tonotify the creditor of amendment or
correction of the incorrect or incomplete registration of claim.
Ing. ária Budniková-konkurzný správca
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K035448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Selecký Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 136 / 12, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/135/2017 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/135/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 24.10.2017, sp. zn.: 31OdK/135/2017 zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 31.10.2017 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 24.10.2017“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Branislav Selecký, nar. 29.11.1973, bytom Tokajská 12, 949 11 Nitra, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“)
a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom Štefánikova tr. 79, 949 01
Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenie, ktoré sú
časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR 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 Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie
majetku Dlžníka, ich predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu
a zložili zálohu na trovy šetrení.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K035449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dubeň Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nevidzany 125, 951 62 Nevidzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1984
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/159/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/159/2018
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

155

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 06.08.2018, sp. zn. 27OdK/159/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 155/2018 zo dňa 13.08.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Dubeň, nar. 21. 8. 1984,
bytom Nevidzany 125, 951 62 Nevidzany (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Dubeň, nar. 21. 8. 1984, bytom
Nevidzany 125, 951 62 Nevidzany končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K035450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kupcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodok 330, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/145/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/145/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Eva Kupcová, nar. 04.11.1983, trvale bytom Bodok 330, 956 08 Horné
Obdokovce, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Eva Kupcová, nar. 04.11.1983, trvale bytom Bodok 330,
956 08 Horné Obdokovce, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K035451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Bielik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. A. Bazovského 2342/2, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/11/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/11/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Andrej Bielik, nar. 10.02.1981, bytom M. A. Bazovského 2342/2, 955 01
Topoľčany (ďalej len „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 23OdK/11/2019, týmto podľa § 167l ods. 3
ZoKR zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
do zoznamu pohľadávok.
Dátum zápisu: 24.04.2019
Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
IČO: 542 097 902
So sídlom: Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko
konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej
banky
IČO: 47 258 713
So sídlom: Karadžičova 2, 821 08 Bratislava
Prihlásená suma spolu: 1.278,63 €.
V Nitre dňa 24.04.2019
JUDr. Roman Nagy, správca

K035452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RURKI, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínsky rad 1184/14, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 043 636
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2019 S1410
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Okresný súd Nitra
27K/2/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: RURKI, s.r.o., so sídlom Cintorínsky rad č. 1184/14, 945 01 Komárno, IČO:
47 043 636, týmto v zmysle ust. § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Akademická 4, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na mob.č.: 0907/103 871.
V Nitre dňa 24.04.2019
JUDr. Roman Nagy, správca

K035453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RURKI, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínsky rad 1184/14, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 043 636
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for 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“
/it/ „Invito all´ insinuazione di un credito. Termine da osservare“
/lv/ „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
/lt/ „Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal“
/hu/ „Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
/mt/ „Stedina ghal prezentazzjoni ta ´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati“
/nl/ „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen“
/pl/ „Wezwanie do zgloszenia wierzytelności. Przestrzegać teminów“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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/pt/ „Aviso de reclamacao 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 ilmoittamissen. Noudatettavat määräajat“
/sv/ „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 27K/2/2019 zo dňa
16.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 79/2019 zo dňa 24.04.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: RURKI, s.r.o., so sídlom Cintorínsky rad č. 1184/14, 945 01 Komárno, IČO: 47 043 636 (ďalej
len „Dlžník“) a za správcu dlžníka bola ustanovená Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická č. 4, 949
01 Nitra
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015
on Insolvency proceedings, as the bankruptcy truste of the debtor, I am obliged to inform you that based
on the Decision of District Court Nitra No. 27K/2/2019, dated 16.04.2019, published in Commercial Journal
No. 79/2019 on 24.04.2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: RURKI,
s.r.o., with domicile at Cintorínsky rad 1184/14, 945 01 Komárno, Slovakia, ID: 47 043 636 (hereinafter as
the „Debtor“) and simultaneously appointed Mgr. Roman Nagy, with seat of office at Akademická 4, 949
01 Nitra, as the trusteee of the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
25.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

24.04.2019. Dňom

This resolution of the District Court Nitra was published on 24.04.2019. The bankruptcy was declared on
25.04.2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR).
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), a
claim that is not a claim against the substance is filed in the bankruptcy by application (§ 28 sec 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Nitra, so sídlom Štúrova 9,
949 68 Nitra, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the truste: JUDr. Roman Nagy, with seat at
Akademicka 4, 949 01 Nitra, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one copy the creditor will also deliver the
application to the District Court in Nitra, with seat Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia ( § 28 sec 2 BRA).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199
sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
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

159

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 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 KoKR).
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 (§ 28 sec. 4
BRA) .
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 ZoKR).
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition (hereinafter as
„Conditional claim“); the rights conjuctid with a conditional claim is creditor entitled to assert only when
the trustee has established a conditonal claim (§ 28 sec. 5 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
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).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZoKR).
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 (§1
28 sec. 7 BRA).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZoKR).
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 musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a reštrukturalizácia a musí obsahovať
základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
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The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a restrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
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 ZoKR).
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests (§ 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 ZoKR).
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 ZoKR).
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 ZoKR).
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 ZoKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.

V Nitre dňa 24.04.2019 / In Nitra on 24.04.2019
JUDr. Roman Nagy , správca / Bankruptcy trustee

K035454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Porubský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Zámočku 2516/12, 942 01 Šurany - Nitrianska Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/277/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/277/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S
1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: 31Odk/277/2018 zo dňa 04.07.2018
ustanovená za správcu majetku dlžníka Vladimír Porubský, nar.4.8.1953, bytom Pri Zámočku 2516/12, 942 01
Šurany – Nitriansky Hrádok, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Porubský s miestom
podnikania Pri Zámočku 2516/12, 942 01 Šurany – Nitriansky Hrádok, IČO 41 763 963.
(ďalej ako „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v 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
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Po splnení rozvrhu výťažku a to v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Vladimír Porubský, nar.4.8.1953, bytom Pri Zámočku 2516/12, 942 01 Šurany – Nitriansky
Hrádok, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Porubský s miestom podnikania Pri Zámočku
2516/12, 942 01 Šurany – Nitriansky Hrádok, IČO 41 763 963 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Vladimír Porubský, nar.4.8.1953, bytom Pri
Zámočku 2516/12, 942 01 Šurany – Nitriansky Hrádok, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír
Porubský s miestom podnikania Pri Zámočku 2516/12, 942 01 Šurany – Nitriansky Hrádok, IČO 41 763 963
pod sp. zn.: 31OdK/277/2018, zrušuje.

V Nových Zámkoch 24.04.2019
JUDr. Zuzana Szabóová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Sklenář
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynský Sek 449, 941 02 Lipová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2014 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1316, správca úpadcu: Ing. Milan Sklenář, nar. 17.07.1980,
bytom Mlynský Sek 449, 941 02 Lipová, občan Českej republiky týmto na základe súhlasu zástupcu veriteľov v
zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
iná majetková hodnota
Por. Popis
Obchodné meno
Verejný register
Podiel
č.
úpadcu
7.
obchodný podiel v MIRO LIPOVÁ s.r.o., 941 02 Obchodný
register 1/1
spoločnosti
Lipová č. 449, IČO: 35 952 Okresného
súdu
466
Nitra

Hodnota
majetku
0,00 EUR

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa 05.03.2015
§ 67 ods. 1 písm. a)
ZKR

V Nitre, dňa 23.04.2019
JUDr. Fadi Fardous, správca

K035456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Szenczi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechový rad 1255/10, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1969
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: 27OdK/22/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/22/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného vo veci dlžníka: Gabriel
Szenczi, nar. 20. 08. 1969, bytom: Orechový rad 1255/10, 945 01 Komárno, možno nahliadnuť v pracovných
dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. v kancelárii správcu: Mostná 13, 949 01 Nitra. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu alebo
mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fábryová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 1662/18, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/378/2018 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/378/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Nitra č. 32OdK/378/2018 – 36 zo dňa 20.12.2018, zverejneného v OV 249/2018 dňa
31.12.2018, som bol ustanovený za správcu majetku dlžníka Monika Fábryová, nar. 31.05.1967, bytom Kpt.
Nálepku 1662/18, 934 01 Levice.
V súlade s §167j a nasl. ZKR správca spísal majetok patriaci do všeobecnej podstaty, ktorého súpis bol
zverejnený v OV č. 46/2019 dňa 06.03.2019.
Správcovi, listom doručeným dňa 11.2.2019, bol oznámený záujem o vykúpenie osobného vozidla z konkurznej
podstaty oprávnenou osobou – Veronikou Flídrovou, rod. Fábryovou, bytom Kpt. J. Nálepku 46, Levice, za cenu
stanovenú priloženým znaleckým posudkom. Znaleckým posudkom č. 201900280770-2/2019 zo dňa 24.1.2019
vyhotoveným znalcom Vladimírom Vondroušom bola stanovená hodnota vozidla na 191.- € (slovom:
stodeväťdesiatjeden EUR). Správca pre účely speňaženia dlžníkovho majetku vyzval oprávnenú osobu na úhradu
kúpnej ceny osobného vozidla v lehote stanovenej správcom. Kúpna cena bola uhradená na správcovský účet
dňa 12.03.2019, následne správca s oprávnenou osobou uzavrel Kúpnu zmluvu na prevod vlastníckych práv k
motorovému vozidlu.
V OV č. 59/2019 dňa 25.03.2019 správca zverejnil Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Ing. Jozef Kulich, správca majetku označeného dlžníka týmto podľa §167u zverejňuje Konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty v konkurznom konaní dlžníka Monika Fábryová, nar. 31.05.1967, vedenom na OS Nitra pod
spisovou zn. 32OdK/378/2018:
1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu:
1. Výťažok z predaja hnuteľného majetku –súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 1 – osobné vozidlo
Spolu

191.- €
191.- €

2. Špecifikácia pohľadávok proti podstate
Por. Dátum
č.
vzniku
1.
2.

Poradie
Suma Dátum
uspokojenia
v € uspokojenia podľa §87 ods. 2
ZKR

Dôvod vzniku

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiace 01/2019 90.neuhradené A
03/2019
Odmena správcu zo speňaženia konkurznej podstaty podľa §20 Vyhlášky MS
25.03.2019
28.95 neuhradené A
SR č. 665/2005 Z.z.
25.03.2019

Spolu PPP:

118.95 €

Z toho:
uhradené:
neuhradené:

0.- €
118.95 €
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Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate:

Deň vydania: 29.04.2019

72.05 €

Súdny poplatok zo speňaženia vo výške 0.2% z výťažku podľa I, položky 5, písm. c) prílohy zákona o súdnych
poplatkoch č. 71/1992 Zb. a §7a písm. c) zákona č. 71/1992 Zb.: 0.- € (pred zaokrúhlením 0.38 €)
Výťažok zo speňaženia majetku určený na rozvrh medzi veriteľov :
Veriteľ
Colný úrad Nitra, IČO: 42 499 500
Priemyselná 5, 949 01 Nitra
Mesto Levice, IČO: 307 203
Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice
Sociálna poisťovňa so sídlom v BA, IČO: 30 807 484
29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
SPOLU

72.05 €

Zistené
pohľadávky
v€

% podiel
pohľ.

Rozvrh
výťažku
v€

302.78

9.43

6.80

350.56

10.90

7.85

2 423.48

75.38

54.31

138.02

4.29

3.09

3 214.84

100

72.05

Uspokojenie zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov je dosiahnuté v pomere 2.24 %
Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že v predmetnej konkurznej veci môžu do podkladov návrhu
konečného rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárii správcu na ul. L. Kassáka 8 v Nových Zámkoch.
Správca tiež určuje lehotu 15 dní od zverejnenia rozvrhu v Obchodnom vestníku na podanie námietok ku
konečnému rozvrhu výťažku.
Prípadné dotazy môžu účastníci konania konzultovať so správcom na t.č. 0903 427 890, alebo e-mailom na
kulichj@mail.t-com.sk.
Správca súčasne žiada dotknutých veriteľov, aby listom, alebo e-mailom oznámili inkasné údaje pokiaľ
nie sú uvedené v prihláškach, prípadne sú zmenené oproti pôvodným údajom.
V Nových Zámkoch dňa 24.04.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K035458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Csontos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 40/271, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/95/2018 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/95/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správa dlžníka Csaba Csontos, nar. 25.10.1974, bytom Obchodná 271/40, Nesvady, týmto v súlade s § 167l
ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná nižšie uvedená pohľadávka, ktoré bola
prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom: Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko,
zapísaná v parížskom registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902, konajúca na území Slovenskej
republiky prostredníctvom BNP PERSONAL FINANCE SA POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY, so sídlom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47258713, pohľadávka vo vo výške 1.738,50 Eur;
JUDr. Marián Dobiš, správca

K035459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Pilo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 81, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.4.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/114/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/114/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka oznamuje, že dňa 24.4.2019 vylúčila zo súpisu majetku
všeobecnej podstaty dlžníka nasledovný majetok:

Popis: Osobné motorové vozidlo Renault Megane Scenic, EČV: ZM 090CI, VIN: VF1JA0K0515576856, rok
výroby: 1997
stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300.- EUR

úpadcu:

1/1

z dôvodu, že tento majetok podliehajúci konkurzu sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového
konania a v zmysle § 167p ods. 2 Z. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení prestáva
podliehať konkurzu.
Levice, dňa 24.4.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K035460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Pilo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 81, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.4.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/114/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/114/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhodnotenie III. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 29OdK/114/2019 S 1235

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
majetku dlžníka Mário Pilo, nar. 3.4.1983, bytom 953 01 Zlaté Moravce, Robotnícka 81, t.č. 949 05 Nitra –
Horné Krškany, Staromlynská 33, vyhlásil v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií:

III. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
vecí
Popis: Osobné motorové vozidlo Renault Megane Scenic, EČV: ZM 090CI, VIN: VF1JA0K0515576856, rok
výroby: 1997
stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300.- EUR

úpadcu:

1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku,; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Dňa 23.4.2019 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v III. kole ponukového
konania na predaj majetku dlžníka. V tejto lehote nebola podaná žiadna ponuka, III. kolo ponukového
konania je neúspešné.

V Leviciach dňa 24.4.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská
správca dlžníka

K035461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Štefan Pál podnikajúci pod obchodným menom
Štefan Pál, IČO: 41259521, s miestom podnikania
Obchodná 1087/25, 946 55 Pribeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 1087/25, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/11/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/11/2019

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

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Pál nar.05.01.1971, bytom Obchodná 1087/25,
946 55 Pribeta (t.č.Kvetná 22, 946 55 Pribeta), podnikajúci pod obchodným menom Štefan Pál, IČO: 41259521,
s miestom podnikania Obchodná 1087/25, 946 55 Pribeta v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty.
Pozemky:
číslo parcely
2264/1
6877/1
11125/3
11126/3
11127/3
11259/1

druh pozemku
záhrada
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý trávnatý porast
Orná pôda
Orná pôda

výmera
21 m2
353 m2
151 m2
129 m2
2302 m2
2485 m2

číslo LV
6351
6351
6351
6351
6351
6351

V Nitre, dňa 24.04.2019

kat. územie
Vlčany
Vlčany
Vlčany
Vlčany
Vlčany
Vlčany

podiel
2/25-iny k celku
2/25-iny k celku
2/25-iny k celku
2/25-iny k celku
2/25-iny k celku
2/25-iny k celku

obec
Vlčany
Vlčany
Vlčany
Vlčany
Vlčany
Vlčany

hodnota
0,30,-€
18,-€
7,80,-€
2,30,-€
119,-€
128,-€

JUDr.Peter Bojda

K035462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentín Babic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komjatná 222, 034 96 Komjatná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/66/2019 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/66/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Na
Bystričku 796/9, Martin, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo
0905453501 alebo elektronicky na adresu: jkovackova@stonline.sk.
Správca v súlade s § 32 ods. 7 písm. b zákona č. 7/20015 o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje číslo
bankového účtu, IBAN SK87 1100 0000 0026 2137 1364 na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
V Martine dňa 03.04.2019 Ing. Jana Kovačková, správca

K035463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenova 16 / 0, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 945 044
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2016 S527
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
1K/22/2016
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: KLIMEX
STONE SLOVAKIA, s.r.o. „v konkurze“, Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO: 35 945 044, podľa záväzného pokynu
veriteľského výboru zo dňa 31.10.2018, vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie súpisovej zložky
majetku, motorové vozidlo majetku LAND ROVER Range Rover LM/AMC/014, EVČ: BL872CK), zapísanej pod
por. č. 20 do všeobecnej podstaty tak, ako to bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 117/2017 zo dňa
20.06.2017

verejné ponukové konanie na speňaženie motorového vozidla sa uskutoční za nasledovných podmienok:

1. Predmetom verejného ponukového konania je samostatné speňaženie špecifikovaného motorového
vozidla. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu verejného ponukového konania, jeho priebehu alebo
súťažných podmienok podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na
číslo: +421905626614 alebo e-mailom na adresu: antal@akantal.sk. Informácie o speňažovanom
motorovom vozidle sú verejne dostupné aj na www.autovia.sk, www.autobazar.eu a www.akantal.sk.
2. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ – VPK“ spolu so spisovou značkou správcovského spisu v
tvare „1K/22/2016 S527“. Ponuka musí byť doručená správcovi spôsobom podľa predchádzajúcej vety
najneskôr do 06.05.2019 do 15.00 hod. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.
3. Zábezpeka je vo verejnom ponukovom konaní stanovená na sumu 1.000,- € a záujemca je povinný ju
zložiť na osobitný účet vedený v predmetnom konkurznom konaní v TATRA BANKA, a.s., č. účtu v tvare
IBAN: SK83 1100 0000 0029 4403 7862. V prípade, že určený víťaz predmetného verejného ponukového
konania neuzatvorí kúpnu zmluvu alebo neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, správca si
ponechá zábezpeku ako paušalizovanú náhradu nákladov a za tým účelom sa zloženie zábezpeky
a riadne podanie ponuky záujemcom považuje za uzatvorenie zmluvy o poskytnutí zábezpeky medzi
správcom a záujemcom s obsahom zodpovedajúcim týmto podmienkam verejného ponukového konania.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného
ponukového konania, správca tomuto záujemcovi bezodkladne vráti, a to bezhotovostným prevodom na
účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná, resp. na účet písomne oznámený
správcovi dotknutým záujemcom.
4. Cenová ponuka záujemcu predstavuje návrh kúpnej ceny bez DPH a spĺňa požadované náležitosti len ak
záujemca v rámci cenovej ponuky preukáže finančné zdroje na uhradenie kúpnej ceny výpisom z
bankového účtu, vedeného bankou so sídlom v krajine OECD, na ktorom bude dostatok peňažných
prostriedkov alebo úverovým prísľubom banky so sídlom v krajine OECD. Súčasťou cenovej ponuky
záujemcu musí byť aj potvrdenie o zložení zábezpeky a v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako nedeliteľnú
súčasť cenovej ponuky. Cenová ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny vyjadrenej konkrétnym
číslom, t.j. nie intervalom, resp. akýmkoľvek postupom matematického vyčíslenia navrhovanej kúpnej
ceny. Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť presná špecifikácia totožnosti záujemcu tak, aby
nemohol byť zamenený so žiadnou inou osobou, ďalej v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa s trvalým
pobytom v Slovenskej republike aj kópiou občianskeho preukazu, v prípade fyzickej osoby bez trvalého
pobytu v Slovenskej republike fotokópiou jej pasu a v prípade zahraničnej právnickej osoby preukázaním
jej právnej subjektivity prostredníctvom originálu, resp. úradne overenej fotokópie dokladu preukazujúceho
jej právnu subjektivitu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace. Ak cenová ponuka neobsahuje vyššie uvedené
náležitosti, správca ju odmietne.
5. Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom kole verejného ponukového konania zabezpečí
správca na požiadanie ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku,
dohodne jej termín so správcom a za tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo:
+421905626614 alebo e-mailom na adresu: antal@akantal.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Otváranie cenových ponúk záujemcov sa uskutoční dňa 07.05.2019 o 10:00 hod. v kancelárii správcu,
pričom právo zúčastniť sa ho má každý záujemca, ktorý doručil do kancelárie správcu obálku v súlade
s bodom 2 týchto podmienok a predseda veriteľského výboru.
7. Na žiadosť predsedu VV správca požiada prítomných účastníkov, a to aj opakovane, po otvorení obálok
účastníkov súťaže, ktorí predložili riadne cenové ponuky, na predloženie doplňujúcich cenových ponúk
v lehote nie dlhšej ako 15 minút, pričom v takom prípade správca určí so súhlasom predsedu VV víťaza
až po tom, ako každý záujemca oznámi takú doplňujúcu cenovú ponuku.
8. Správca môže určiť za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania a tým prijať jeho ponuku
len takého účastníka, ktorého (i) cenová ponuka obsahuje požadované náležitosti vymedzené v týchto
podmienkach a (ii) súčasne je najvyššia spomedzi predložených ponúk a (iii) po udelení súhlasu
predsedu VV s vyhlásením konkrétneho záujemcu za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania.
9. V prípade neúčasti predsedu VV pri otváraní obálok podľa bodu 6., lehota na vyhodnotenie cenových
ponúk správcom je 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom oznámenie prijatia /
odmietnutia cenovej ponuky sa uskutoční písomne, a to poštou na adresu uvedenú v cenovej ponuke,
pričom lehota na oznámenie vybranej cenovej ponuky sa považuje za zachovanú, ak bude v posledný
deň lehoty dané oznámenie na poštovú prepravu. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku
v stanovenej lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov
neoznámi, že jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové
ponuky.
10. Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho
skončenia zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Správca je povinný zrušiť predmetné kolo verejného ponukového konania na základe požiadavky
predsedu VV. Zrušením predmetného kola verejného ponukového konania sa považujú predložené
cenové ponuky za odmietnuté.
11. V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie alebo ak správca odmietne všetky
cenové ponuky, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania alebo ak správca odmietne
cenovú ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa verejného ponukového konania zúčastnil právo na
náhradu škody, ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
12. Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy, ak
nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa týchto podmienok.

Mgr. Robert Antal
správca

K035464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenova 16 / 0, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 945 044
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: KLIMEX
STONE SLOVAKIA, s.r.o. „v konkurze“, Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO: 35 945 044, podľa záväzného pokynu
veriteľského výboru zo dňa 31.10.2018, vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie súpisovej zložky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku, motorové vozidlo zložky FORD TRANSIT FMDYFXFARA/-/-, EVČ: BA772VF), zapísanej pod por. č. 9 do
všeobecnej podstaty tak, ako to bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 82/2017 zo dňa 28.04.2017

verejné ponukové konanie na speňaženie motorového vozidla sa uskutoční za nasledovných podmienok:

1. Predmetom verejného ponukového konania je samostatné speňaženie špecifikovaného motorového
vozidla. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu verejného ponukového konania, jeho priebehu alebo
súťažných podmienok podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na
číslo: +421905626614 alebo e-mailom na adresu: antal@akantal.sk. Informácie o speňažovanom
motorovom vozidle sú verejne dostupné aj na www.autovia.sk, www.autobazar.eu a www.akantal.sk.
2. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ – VPK“ spolu so spisovou značkou správcovského spisu v
tvare „1K/22/2016 S527“. Ponuka musí byť doručená správcovi spôsobom podľa predchádzajúcej vety
najneskôr do 06.05.2019 do 15.00 hod. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.
3. Zábezpeka je vo verejnom ponukovom konaní stanovená na sumu 1.000,- € a záujemca je povinný ju
zložiť na osobitný účet vedený v predmetnom konkurznom konaní v TATRA BANKA, a.s., č. účtu v tvare
IBAN: SK83 1100 0000 0029 4403 7862. V prípade, že určený víťaz predmetného verejného ponukového
konania neuzatvorí kúpnu zmluvu alebo neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, správca si
ponechá zábezpeku ako paušalizovanú náhradu nákladov a za tým účelom sa zloženie zábezpeky
a riadne podanie ponuky záujemcom považuje za uzatvorenie zmluvy o poskytnutí zábezpeky medzi
správcom a záujemcom s obsahom zodpovedajúcim týmto podmienkam verejného ponukového konania.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného
ponukového konania, správca tomuto záujemcovi bezodkladne vráti, a to bezhotovostným prevodom na
účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná, resp. na účet písomne oznámený
správcovi dotknutým záujemcom.
4. Cenová ponuka záujemcu predstavuje návrh kúpnej ceny bez DPH a spĺňa požadované náležitosti len ak
záujemca v rámci cenovej ponuky preukáže finančné zdroje na uhradenie kúpnej ceny výpisom z
bankového účtu, vedeného bankou so sídlom v krajine OECD, na ktorom bude dostatok peňažných
prostriedkov alebo úverovým prísľubom banky so sídlom v krajine OECD. Súčasťou cenovej ponuky
záujemcu musí byť aj potvrdenie o zložení zábezpeky a v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako nedeliteľnú
súčasť cenovej ponuky. Cenová ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny vyjadrenej konkrétnym
číslom, t.j. nie intervalom, resp. akýmkoľvek postupom matematického vyčíslenia navrhovanej kúpnej
ceny. Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť presná špecifikácia totožnosti záujemcu tak, aby
nemohol byť zamenený so žiadnou inou osobou, ďalej v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa s trvalým
pobytom v Slovenskej republike aj kópiou občianskeho preukazu, v prípade fyzickej osoby bez trvalého
pobytu v Slovenskej republike fotokópiou jej pasu a v prípade zahraničnej právnickej osoby preukázaním
jej právnej subjektivity prostredníctvom originálu, resp. úradne overenej fotokópie dokladu preukazujúceho
jej právnu subjektivitu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace. Ak cenová ponuka neobsahuje vyššie uvedené
náležitosti, správca ju odmietne.
5. Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom kole verejného ponukového konania zabezpečí
správca na požiadanie ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku,
dohodne jej termín so správcom a za tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo:
+421905626614 alebo e-mailom na adresu: antal@akantal.sk.
6. Otváranie cenových ponúk záujemcov sa uskutoční dňa 07.05.2019 o 10:00 hod. v kancelárii správcu,
pričom právo zúčastniť sa ho má každý záujemca, ktorý doručil do kancelárie správcu obálku v súlade
s bodom 2 týchto podmienok a predseda veriteľského výboru.
7. Na žiadosť predsedu VV správca požiada prítomných účastníkov, a to aj opakovane, po otvorení obálok
účastníkov súťaže, ktorí predložili riadne cenové ponuky, na predloženie doplňujúcich cenových ponúk
v lehote nie dlhšej ako 15 minút, pričom v takom prípade správca určí so súhlasom predsedu VV víťaza
až po tom, ako každý záujemca oznámi takú doplňujúcu cenovú ponuku.
8. Správca môže určiť za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania a tým prijať jeho ponuku
len takého účastníka, ktorého (i) cenová ponuka obsahuje požadované náležitosti vymedzené v týchto
podmienkach a (ii) súčasne je najvyššia spomedzi predložených ponúk a (iii) po udelení súhlasu
predsedu VV s vyhlásením konkrétneho záujemcu za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania.
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9. V prípade neúčasti predsedu VV pri otváraní obálok podľa bodu 6., lehota na vyhodnotenie cenových
ponúk správcom je 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom oznámenie prijatia /
odmietnutia cenovej ponuky sa uskutoční písomne, a to poštou na adresu uvedenú v cenovej ponuke,
pričom lehota na oznámenie vybranej cenovej ponuky sa považuje za zachovanú, ak bude v posledný
deň lehoty dané oznámenie na poštovú prepravu. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku
v stanovenej lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov
neoznámi, že jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové
ponuky.
10. Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho
skončenia zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Správca je povinný zrušiť predmetné kolo verejného ponukového konania na základe požiadavky
predsedu VV. Zrušením predmetného kola verejného ponukového konania sa považujú predložené
cenové ponuky za odmietnuté.
11. V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie alebo ak správca odmietne všetky
cenové ponuky, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania alebo ak správca odmietne
cenovú ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa verejného ponukového konania zúčastnil právo na
náhradu škody, ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
12. Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy, ak
nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa týchto podmienok.

Mgr. Robert Antal
správca

K035465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenova 16 / 0, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 945 044
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: KLIMEX
STONE SLOVAKIA, s.r.o. „v konkurze“, Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO: 35 945 044, podľa záväzného pokynu
veriteľského výboru zo dňa 31.10.2018, vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie súpisovej zložky
majetku, motorové vozidlo MERCEDES - BENZ C200 CDI 203, EVČ: BA200VR), zapísanej pod por. č. 10 do
všeobecnej podstaty tak, ako to bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 82/2017 zo dňa 28.04.2017
verejné ponukové konanie na speňaženie motorového vozidla sa uskutoční za nasledovných podmienok:

1. Predmetom verejného ponukového konania je samostatné speňaženie špecifikovaného motorového
vozidla. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu verejného ponukového konania, jeho priebehu alebo
súťažných podmienok podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na
číslo: +421905626614 alebo e-mailom na adresu: antal@akantal.sk. Informácie o speňažovanom
motorovom vozidle sú verejne dostupné aj na www.autovia.sk, www.autobazar.eu a www.akantal.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ – VPK“ spolu so spisovou značkou správcovského spisu v
tvare „1K/22/2016 S527“. Ponuka musí byť doručená správcovi spôsobom podľa predchádzajúcej vety
najneskôr do 06.05.2019 do 15.00 hod. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.
3. Zábezpeka je vo verejnom ponukovom konaní stanovená na sumu 1.000,- € a záujemca je povinný ju
zložiť na osobitný účet vedený v predmetnom konkurznom konaní v TATRA BANKA, a.s., č. účtu v tvare
IBAN: SK83 1100 0000 0029 4403 7862. V prípade, že určený víťaz predmetného verejného ponukového
konania neuzatvorí kúpnu zmluvu alebo neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, správca si
ponechá zábezpeku ako paušalizovanú náhradu nákladov a za tým účelom sa zloženie zábezpeky
a riadne podanie ponuky záujemcom považuje za uzatvorenie zmluvy o poskytnutí zábezpeky medzi
správcom a záujemcom s obsahom zodpovedajúcim týmto podmienkam verejného ponukového konania.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného
ponukového konania, správca tomuto záujemcovi bezodkladne vráti, a to bezhotovostným prevodom na
účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná, resp. na účet písomne oznámený
správcovi dotknutým záujemcom.
4. Cenová ponuka záujemcu predstavuje návrh kúpnej ceny bez DPH a spĺňa požadované náležitosti len ak
záujemca v rámci cenovej ponuky preukáže finančné zdroje na uhradenie kúpnej ceny výpisom z
bankového účtu, vedeného bankou so sídlom v krajine OECD, na ktorom bude dostatok peňažných
prostriedkov alebo úverovým prísľubom banky so sídlom v krajine OECD. Súčasťou cenovej ponuky
záujemcu musí byť aj potvrdenie o zložení zábezpeky a v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako nedeliteľnú
súčasť cenovej ponuky. Cenová ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny vyjadrenej konkrétnym
číslom, t.j. nie intervalom, resp. akýmkoľvek postupom matematického vyčíslenia navrhovanej kúpnej
ceny. Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť presná špecifikácia totožnosti záujemcu tak, aby
nemohol byť zamenený so žiadnou inou osobou, ďalej v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa s trvalým
pobytom v Slovenskej republike aj kópiou občianskeho preukazu, v prípade fyzickej osoby bez trvalého
pobytu v Slovenskej republike fotokópiou jej pasu a v prípade zahraničnej právnickej osoby preukázaním
jej právnej subjektivity prostredníctvom originálu, resp. úradne overenej fotokópie dokladu preukazujúceho
jej právnu subjektivitu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace. Ak cenová ponuka neobsahuje vyššie uvedené
náležitosti, správca ju odmietne.
5. Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom kole verejného ponukového konania zabezpečí
správca na požiadanie ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku,
dohodne jej termín so správcom a za tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo:
+421905626614 alebo e-mailom na adresu: antal@akantal.sk.
6. Otváranie cenových ponúk záujemcov sa uskutoční dňa 07.05.2019 o 10:00 hod. v kancelárii správcu,
pričom právo zúčastniť sa ho má každý záujemca, ktorý doručil do kancelárie správcu obálku v súlade
s bodom 2 týchto podmienok a predseda veriteľského výboru.
7. Na žiadosť predsedu VV správca požiada prítomných účastníkov, a to aj opakovane, po otvorení obálok
účastníkov súťaže, ktorí predložili riadne cenové ponuky, na predloženie doplňujúcich cenových ponúk
v lehote nie dlhšej ako 15 minút, pričom v takom prípade správca určí so súhlasom predsedu VV víťaza
až po tom, ako každý záujemca oznámi takú doplňujúcu cenovú ponuku.
8. Správca môže určiť za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania a tým prijať jeho ponuku
len takého účastníka, ktorého (i) cenová ponuka obsahuje požadované náležitosti vymedzené v týchto
podmienkach a (ii) súčasne je najvyššia spomedzi predložených ponúk a (iii) po udelení súhlasu
predsedu VV s vyhlásením konkrétneho záujemcu za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania.
9. V prípade neúčasti predsedu VV pri otváraní obálok podľa bodu 6., lehota na vyhodnotenie cenových
ponúk správcom je 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom oznámenie prijatia /
odmietnutia cenovej ponuky sa uskutoční písomne, a to poštou na adresu uvedenú v cenovej ponuke,
pričom lehota na oznámenie vybranej cenovej ponuky sa považuje za zachovanú, ak bude v posledný
deň lehoty dané oznámenie na poštovú prepravu. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku
v stanovenej lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov
neoznámi, že jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové
ponuky.
10. Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho
skončenia zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Správca je povinný zrušiť predmetné kolo verejného ponukového konania na základe požiadavky
predsedu VV. Zrušením predmetného kola verejného ponukového konania sa považujú predložené
cenové ponuky za odmietnuté.
11. V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie alebo ak správca odmietne všetky
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cenové ponuky, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania alebo ak správca odmietne
cenovú ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa verejného ponukového konania zúčastnil právo na
náhradu škody, ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
12. Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy, ak
nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa týchto podmienok.

Mgr. Robert Antal
správca

K035466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOPLAST, v.d.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 694 886
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2013 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – 1. KOLO
Správca úpadcu: KOPLAST, výrobné družstvo so sídlom 038 46 Horná Štubňa 436, IČO: 00 694 886 (ďalej aj
ako „úpadca“), týmto vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom Veriteľ-ského Výboru a § 92 ods.1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov(„ZoKR“) 1. Kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy,
predmetom ktorej je hnuteľný majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty úpadcu, za najvyššiu ponúkanú
kúpnu cenu formou predaja po súboroch.
SÚBOR VECÍ č. 1 - hnuteľné veci
p.č. Opis HV

Rok výroby

Technický stav

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

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané

Kompresor 3JWK 120
Zvarovací poloautomat
Hrotový sústruh
Lis pneumatický VP 500
Lis mechanický LENR – 40C
Lis výstredníkový LEMP – 56
Zváračka bodová
Zváračka bodová
Lis výstredníkový 20 – T
Rovnačka ocele
Zváračka bodová BM-20-23
Lis výstredníkový
Lis výstredníkový
Styková zváračka
Zváračka Kempomat 250
Sušiaca pec a panel ovlad.
Zakružovačka profilov zb
Telefónna ústredňa
Stacionárna bodovka BN
Zváračka Kempomat 2500

Množstvo
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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400.-Eur
50.-Eur
10.-Eur
300.-Eur
200.-Eur
250.-Eur
30.-Eur
550.-Eur
600.-Eur
30.-Eur
500.-Eur
50.-Eur
1800.-Eur
300.-Eur
1200.-Eur
700.-Eur
2300.-Eur
500 .-Eur
1500.-Eur
1300.-Eur
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neznámy

používané
12 820.- Eur

p.č. Opis HV

Rok výroby

Technický stav

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané

1

250.- Eur

Množstvo
ks
45
3
3
5
5
5
1080
1939
1095
600
6627
6466
1995
121
69
20,000
1
2
1
220
2200
40
2240
200
557
984
3
16060
5300
9320
656
11
30
20
600
12
2000
3700
1480
394
564
35
2
680 kg
1136
339
830
1
1
7
3
4
4
350m3
29248
418 m
2000

0,10 Eur
2.-Eur
2.-Eur
1.-Eur
0,50 Eur
0,50 Eur
1.-Eur
1.-Eur
1.-Eur
1.-Eur
1.-Eur
1.-Eur
1.-Eur
0,50 Eur
7 .-Eur
6.-Eur
0,50 Eur
1.-Eur
0,50 Eur
5.-Eur
3.-Eur
0,10 Eur
2.-Eur
5.-Eur
0,50 Eur
5.-Eur
0,50 Eur
1.-Eur
1,50 Eur
1.-Eur
0,50 Eur
0,50 Eur
0,10 Eur
1.-Eur
0,50 Eur
1.-Eur
3,30 Eur
3,30 Eur
3,30 Eur
3,30 Eur
3,30 Eur
3,30 Eur
2 .-Eur
80.-Eur
20.-Eur
3.-Eur
2.-Eur
1.-Eur
20.-Eur
5, .-Eur
1.-Eur
5.-Eur
10.-Eur
15.-Eur
100.-Eur
50.-Eur
10.-Eur

SÚBOR VECÍ č. 2 - Hnuteľné veci SKLAD MATERIÁLU

Dotyky 10
Drážkovač 10
Drážkovač 7
Drážkovač 5,5
Drážkovač 6,5
Drážkovač 8
Drevená gulíčka o 26x6,2
Drevená guličkao 16x6,5
Drevená gulička o 32x12,5
Drevená gulička o 32x20,4
Drevená gulička o 16x5,4
Drevená gulička o 25x7,7
Drevená gulička o 36x20,5
Drevená slza
Paleta EUR
gumový kotúčik-natačka
Istič IJV25A
Istič J21 050
Istič JIK18A
Lamelový kotúč o 125
Matica M10
Matica M12
Matica M 8
Matica M16
Matica M5
Matica M6
Mikrospínač
Návlek o 5
Návlek o 5
Návlek o 5
Nit o 4x12
Patrony 200 A
Patrony 25A
Patrony 400 A
Pe vrecká 120x170
Rezací kotúč o 125 skrutka m10x30
Skrutka m10x30
Skrutka kotviaca M6
Skrutka m10x25
Skrutka m10x60 zap.
Skrutka m12x60
Skrutka m20x100
Vrták o 9,5
Oceľ rúra 76,10x3,20
Jokel 40x40x1,5
Kartón – orezky 5VL
Kartón – orezky 3VL
Filter odmastňovnia H-22
Lišty na prípravky KMS
Paleta 2100x1050
Kefa oceľová ručná
Vrták spír. 12
Paleta 1000x1200
Dosky
Skrutka Teks zn 3,9 x 16 Zaunphosten
Oceľ kruhová 8mm
Skrutka 6hrM6x30zn-KMS
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Konkurzy a reštrukturalizácie

Drevená zátky huba
Zátka biela 20
Zátka čierna 45
Zátka s uchom
Zátka do fliaš
Prilby
Chránič sluchu
Zástera zváracia
Podnosy obedové
Plechové dvierka
Brúsne kotúče 125
Brúsne kotúče 150
Kľúče vidlicové 24-27
Kľúče vidlicové 24
Kľúče vidlicové 18-21
Kľúče vidlicové 22-24
Kľúče vidlicové 14-17
Kľúče vidlicové 14
Kľúče vidlicové 12-14
Kľúče vidlicové 11-12
Drôtenka
Miska pod kvetináč
Dverné štítky
Ložiska
Brúsny kotúč 350x32x27
Brúsny kotúč 150x80x32
Brúsny kotúč 125x63x32
Brúsny kotúč 300x75x30
Drevená gulička 26x6,2
Drevená gulička 16x6,5
Drevená gulička 32x12,5
Drevená gulička 32x20,4
Drevená gulička 16x5,4
Drevená gulička 25x7,7
Drevená gulička 36x20,5
Návlek 5
Návlek 6
Návlek 7
Celofánové vrecká
Plastová gulička 25 M8
Plastová gulička 32 M12
Rektifikačná nožička
Zátka kruhová 12
Zátka kruhová 30
Zátka kruhová 40
Zátka 30x30
Zátka 35x35
Koliesko PUR
Koliesko 252NOA K075
Koliesko 252NOA K075
El.ventil
Istič 25A
Istič 20A
Istič 18 A
Kondenzátor 4852
Mikrospinač
Poistka 200 A
Poistka 25 A
Poistka 400 A
Poistka 125 A
Poistka 80 A
Relé 11'0V
ypinač 25 A

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

Deň vydania: 29.04.2019
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané
používané

300
5200
10
177
1630
4
5
2
34
2
45
13
6
1
6
1
18
11
8
3
25
25
15
73
4
10
3
1
1000
2400
500
1600
8000
1000
500
17000
15200
10000
200
800
800
57
290
100
27
77
53
6
2
1
3
1
2
1
4
3
11
30
16
6
2
2
1
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5.-Eur
10.-Eur
0,50 Eur
3.-Eur
5.-Eur
4.-Eur
5.-Eur
4.-Eur
0,50 Eur
4.-Eur
40.-Eur
5.-Eur
1.-Eur
0,10 Eur
0,60 Eur
0,10 Eur
0,20 Eur
0,20 Eur
0,80 Eur
0,30 Eur
2,50 Eur
0,20 Eur
0,10 Eur
10.-Eur
0,40 Eur
0,10 Eur
0,30 Eur
0,10 Eur
1.-Eur
2,50 Eur
1.-Eur
1,60 Eur
8.-Eur
1.-Eur
0,50 Eur
5.-Eur
4.-Eur
2.-Eur
0,50 Eur
8.-Eur
8.-Eur
0,50 Eur
0,50 Eur
1.-Eur
0,50 Eur
0,70 Eur
0,50 Eur
0,60 Eur
0,50 Eur
0,50 Eur
1.-Eur
1.-Eur
2.-Eur
1.-Eur
2.-Eur
0,50 Eur
1.-Eur
3.-Eur
1,60 Eur
6.-Eur
2.-Eur
1.-Eur
1.-Eur
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Konkurzy a reštrukturalizácie

142 Relé Run 24 V
143 Ohrievacie teleso 100 W
144 Tyristor
145 Tlačitko
146 El.ventil
147 Zásuvka 63 A
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. 2
SÚBOR VECÍ č. 3 - Hnuteľné veci – VÝDAJŇA MATERIÁLU
p.č. Opis HV
148 Farba - odpad rôzne
149 Pružinový drôt
150 Vratidlá žel.
151 Prístroj vatic 3
152 Pílky piatky na žel.
153 Klin. remene
154 Ručná vŕtačka
155 Brúska
156 Uťahovačka
157 Vzduchová brúska
158 Spáj kováč
159 Ručná vyťahovačka klincov
160 Píla na železo
161 Pílky malé
162 Pekalamitka
163 Vrtáky
164 Brúsne kotúčiky
165 Ručný lis malý
166 Tlaková hadica
167 Stolársky hoblík
168 Hodiny, kyslík, plyn
169 Striekacia pištol
170 Hadica kyslíková plynová
171 Posúvne merítka rôzne
172 Manometer
173 Závitorez
174 Gala súprava nekompletná
175 Frézky rôzne
176 Výstružníky, nože
177 Páskovačka
178 Stojan na vŕtačky
179 Stojan na vŕtačky
180 Hlavice do vŕtačky
181 Blombovacie kliešte
182 Hadica PHM
183 Teplovzdušný ohrievač
184 Cín
185 Tyčovina plná 3m
186 Pásovina, rúra, vinkel
187 Pena
188 Plastová nádoba
189 Zbytkový poíystirén
190 Smetiak na uhlie
191 Drôt tenký
192 Váha pomerová na váženie šroubov
193 Strihacie nože
194 Maska na zváranie
195 Žehlička priemyselná
196 Nožnice v koženom púzdre
197 Spojovací materiál / skrutky, matice, podložky, nity a pod. /
198 Striekacia pištoľ
199 Paletizačný vozík ručný
200 Paletizačný vozík vysokozdvižný ručný

Deň vydania: 29.04.2019

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

používané
používané
používané
používané
používané
používané
591,70 Eur

26
5
4
15
4
1

Rok výroby
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

množstvo
101
23
8
1
30
5
1
1
2
1
1
1
9
16
3
120
20
1
2
2
6
1
2
26
1
100
1
cca120
cca 340
3
1
1
13
1
40 m
1
2
2
cca 30 kg rôznej dĺžky
1
2
3 bal.
1
2 bal.
1
8
1
1
1
cca 80 kg
1
2
1
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2,60 Eur
5.-Eur
2.-Eur
3,50 Eur
1,50 Eur
2.-Eur

3.-Eur
5.-Eur
2.-Eur
1.-Eur
10.-Eur
2,50Eur
2.-Eur
5.-Eur
15.-Eur
15.-Eur
1.-Eur r
1.-Eur
9.-Eur
4.-Eur
3.-Eur
5.-Eur
3.-Eur
5.-Eur
10.-Eur
2.-Eur
15.-Eur
5.-Eur
10.-Eur
15.-Eur
3.-Eur
8.-Eur
2,50 Eur
10.-Eur
15.-Eur
5.-Eur
1.-Eur
0,50 Eur
7.-Eur
3.-Eur
10.-Eur
4.-Eur
2.-Eur
3.-Eur
1.-Eur
0,50 Eur
0,50 Eur
1.-Eur
3.-Eur
20.-Eur
8.-Eur
1.-Eur
1.-Eur
2.-Eur
8.-Eur
1.-Eur
10.-Eur
200.- Eur
400.-Eur
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Konkurzy a reštrukturalizácie

201 Chrániče sluchu - štople
202 Regále
203 Regál na výstružníky
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. 3
SÚBOR VECÍ č.4 - HV – MATERIÁLU v„Žiara, v.d.“
207 HPS 0,5x380
208 Zátka ol8 - žehliaca doska
209 Samolepiace štítky - žehliaca doska
210 Kartitové trubky 4,2/6,2x400
211 Kartitové trubky 4,2/6,2x400
212 Retiazka
213 Plech AL el-poz.
214 Auto-moto gombíky 6REX
215 Šošovka /reklamácia
216 Šošovka 937 D003
217 Nitovací gombík REX15
218 Návod na žehliacu dosku
219 Návod - fotočidlo
220 Prenosný odkladač
221 Fotoodpor WK 65 075
222 Fotoodpor
223 Fotoodpor
224 Tlačná pružina
225 Tlačná pružina D004978
226 Tlačná pružina
227 Tlačná pružina
228 Tlačná pružina
229 Krúžok pryžový o20xl6
230 Rúra ol2xl
231 Kábel G GLG 2AxO,75
232 Gumový kotúčik ol2x
233 Gumový kotúčik ol 6
234 Hlavice závitové
235 Nástavce 25
236 Nástavec 45
237 Príchytky RTB
238 Príchytky
239 Príchytky
240 Nadstavec 35
241 Spätný ventil na kompresor
242 Nadstavec 25
243 Disky 317998
244 Prerušovače 390
245 Články SPH 1
246 istič Deon
247 Vačkový spínač S25
248 Istič 3pol. 50 B28A
249 Prepínač S25 V 103
250 Relé R101 34A
251 Istič 1 TM 3,5A
252 Istič 50A bez krytu
253 ReléTD 30
254 Relé TK 11 220W
255 Istič 1, 4 PI
256 Istič ITM 1, 2A
257 Ventil koncový na kompresor
258 Pájkovacie očko 2,5x3
259 Ručne pohonné tiahlo
260 Krúžok pryžový 20x16
261 Topné teleso
262 Svorky elektrík.

Deň vydania: 29.04.2019

neznámy
neznámy
neznámy

100
8
1
4 560,50 Eur

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

174 kg
6000 ks
47390 ks
150 ks
14,75 kg
30,75 kg
9 kg
20 ks
7500 ks
6060 ks
65 ks
3500 ks
81,08 kg
600 ks
5400 ks
1790 ks
10 ks
2408 ks
7323 ks
10 ks
85 ks
10 ks
4010 ks
2561 kg
7270 m
659943 ks
19452 ks
12 ks
33 ks
43 ks
780 ks
985 ks
585 ks
10 ks
1 ks
39 ks
1 ks
1 ks
29 ks
1
5
8
3
1
8
1
1
3
9
4
2
10
2
11000
120
182
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2.-Eur
20.-Eur
10.-Eur
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263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

Konkurzy a reštrukturalizácie

Zvarovacie tyčky
Tlačítko A
Relé lun 24 V
Žiarovka 12V
Žiarovka 24V 5W
Žiarovka 12V 2W
Maznica
Azbestové zástery
Rukavice azbestové
Stoplampa
Regulátor 12V
Remeň klinový 13x2120
Dotyky 50
Nadstavec 65
VT 1750 Wc
Kraslen 336 - modrý
Otoč. Koliesko OKP
Solo koliesko
Pevné koliesko PK-G120C
Pevné koliesko PK-X-G
Otočné koliesko
Solo koliesko SK -PY
Sklenený balón
Puzdro o9
STD 939 937
Samolepiace štítky
Samolepiaci štítok 938
Samolepiaci štítok 937
Štítok 937D
Svetelný zdroj fotočidlo
Svetelný zdroj fotočidlo 100 ks
Výhrevné telesá 2000
Teleso ohrievacie 1000W
Gombík č. 28
Puzdro na cievky
Nože textilné 10x1
Vešiak malý
AGA MIX 18
Rele V23154
Kábel CYSY 3x2,5
Kondenzátor 637
Istič bez krytu
Lano CYA 1,5
Skúšačka SN 2
Pomocné relé 110V
Dvojtlač T 6
Istič IJV25A
Ovládacie páky
Kábel CYKY 4x2,5
Vodič CY 6
Kábel CYKY4x2,5
Kábel CYSY 3x4
Kondenzátor 4852
Patróny 25A
Cín 2
Maznica 4222x90
Nite
Rýchlovýmenná hlavica
Rýchlovýmenná hlavica
Rýchlovýmenná hlavica
Hlavičkové púzdro
Plavákový spínač
Kartón 740x140x270

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

Deň vydania: 29.04.2019
6
7
25
10
10
8
39
2
7
1
1
9
25
35
2
25
2
2
2
2
2
6
1
2700
100
3,40
19,80
7,08
1911
4990
100
155
14
60,50
12
274
2910
1
6
12
12
8
270
1
7
2
2
5
24
100
50
28
4
10
9,5 kg
8
18
1
1
1
1
2
114
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326 Železný sud
327 Oceľový sud
328 Skrutka 2,5x3
329 Skrutka 4x5
330 Skrutka 12x60
331 Skrutka 12x80
332 Skrutka 10x60
333 Skrutka 10x60
334 Transparentný lak
335 ABS 3x1300x1600
336 Samolepiace štítky
337 Filcová podložka
338 Podložka sedlová
339 Rukoväť na kyprie
340 Celofánové vrecká
341 Nit o3x20
342 Nit o6x45
343 Nit o8xl3 dutý
344 Textilné dosky
345 Hasiaci prístroj halog.
346 Hasiaci prístroj práškový
347 Hasiaci prístroj CB
348 Oc.páska 0,3x260
349 Páska 0,45x60
350 Fíbrové krúžky
351 Smolepiace štítky
352 Púzdro o 36x3 M6
353 Púzdro o 36x6 M6
354 Bagandže ženské
355 Kovný špic
356 Zátka obdĺžniková
357 Bubliková fólia
358 Pozinkovaný drôt o1,25
359 Farba antracitová
360 Skrutka 2x3
361 Skrutka o4,8x132x3
362 Skrutka 10x40
363 Skrutka 5x35
364 Skrutka 5x30
365 Matica M6 o14-10
366 Vrtáky o2,4-o12,5
367 Fľaša CO2
368 Penietra
369 Krúžok M8x6 o26
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. 4

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

SÚBOR VECÍ č. 5 - Hnuteľné veci – Hotové výrobky
p.č. Opis HV
370 Koník na pílenie dreva
371 Rohová polica - Lena
372 Kyprič pôdy
373 Krmítko pre zajace
374 Kvetináč štvorhran
375 Kruhový podstavec o 400
376 Kvetináč košík
377 Kôš na prádlo-HELENE
378 DRôTENÝ Kôš 970X300
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. 5

množstvo
1
1
11
20
2
6
1
1
4

Deň vydania: 29.04.2019
1
12
4540 kg
1,64
210
210
700
600
60
734
1598
1,7 m
200
200
126 700
47,42
25,27
4830
11
1
3
4
350 kg
180 kg
5
4170
2184
5840
1
6
86
500 m
26,2 kg
25 kg
1,29
500
100
550
1800
300
80
2
3
450
500.- Eur

15.-Eur
5.-Eur
2.-Eur
20.-Eur
5.-Eur
6.-Eur
2.-Eur
5.-Eur
10.-Eur
535.- Eur

SÚBOR VECÍ č. 6 - Hnuteľné veci – NEDOKONČENÁ VÝROBA
Množstvo
ks

p.č. Opis HV
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379 PEEG pod. š-8,U-10
380 BROCH ADLER sk
381 KMS bod prípravky
382 KMS-09/2013
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. 6

Deň vydania: 29.04.2019

17
1

7 499,91 Eur

SÚBOR VECÍ č. 7 - Hnuteľné veci – ULOŽENÉ VOĽNE V AREÁLI Úpadcu
Množstvo
ks
1 ks
20
1 ks
13 ks
1 ks
20 ks
10 ks
50 kg
2 ks
20 ks
1 ks
30 kg
1 ks
35 ks
1 ks
3 ks
50 ks
30 kg
1 ks
3 ks
2 ks
1 ks
3 ks
1 ks
18
50 kg
22 ks
20 kg
50 kg
50 kg
4 ks
100 kg
2 ks
1 ks
50 kg
100 ks

p.č. Opis HV
375 Váha na hmotnosť 500 kg
376 Výrobok do kúpeĺne krab – nepredajné
377 Železo vinkle nedokončené
378 Plech prepravky
379 Kompostev
380 Zberač ovocia
381 Železo rúry pozinkované
382 Železo plech 50cmx50cm pocínovaný
383 Vzorky dielcov plotov
384 Ohelisk na kvety ihlan pred
385 Vzorku na pučenie plechoviek
386 Železo dielce na kohútov cca 1ks
387 Mala banka nedokončené železo
388 Čelá na postele železo nepodarok
389 Dekel na šachtu
390 Plot dielce nekompletné
391 Kruhové podstavce
392 Dielec na koníky 1ks
393 Ručné nožnice na plast veľké
394 Malé ručné lisy
395 Kartóny palety papier
396 Metex handra
397 Drevotrieska bedne Drevo
398 Regál 10m výška 2,5m železo
399 Sviečky parafínové krabice
400 Nášipník Železo 1ks
401 Železo bedne (1 ks 20kg+2ks +2ks+2ks+2ks)
402 Železo kozy
403 Omietka bubon šrot
404 Šrot rúry 3ks x 12m
405 Kontajner na šrot 400 kg
406 Šrot zbytok hrub. plech
407 Šrot trapez. Plech 30 kg
408 Betónová skruž
409 Hliník sklad voz. Železo cca
410 Drevené palety cca
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. 7
SÚBOR VECÍ č. 8

865.- Eur

- Hnuteľné veci – ULOŽENÉ V HALE „HUSÁR“
Množstvo
ks
100 kg
100 kg
300 kg
300 kg
2 ks
1 ks
1ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

p.č. Opis HV
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

15.-Eur
0,50 Eur
5.-Eur
13.-Eur
2.-Eur
5.-Eur
5.-Eur
7.-Eur
6.-Eur
5.-Eur
0,50 Eur
3.-Eur
3.-Eur
10.-Eur
3.-Eur
6.-Eur
10.-Eur
3.-Eur
7.-Eur
3.-Eur
8.-Eur
5.-Eur
7.-Eur
10.-Eur
3.-Eur
7,50 Eur
8.-Eur
3,40 Eur
7,50 Eur
7,50 Eur
68.-Eur
17.-Eur
5,10 Eur
5,00 Eur
7,50 Eur
120 Eur

Šrot regál rôzne súčiastky
Šrot železný cca
Šrot stroj. Vrtačka
Šrot pneumatické lisy cca
Šrot stroje 300 kg
1 debna odsávanie prášku
Šrot Elektr. rozvodňa
Šrot kôň vytrásadlo
Debna nitov 100 kg
Motor s ventilátorom 50 kg
Nožnice na plech veľké
Šatníkové skrine

15.-Eur
15.-Eur
51.-Eur
51.-Eur
51.-Eur
0,50 Eur
5.-Eur
5.-Eur
15.-Eur
7,50 Eur
10.-Eur
2.-Eur
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423 Šror motor
424 čerpadlá
425 Komponent piest 100 kg
426 Debna matice 100 kg
427 Železo vynkle, rúry , tyčovina
428 Regál 3mx2m
429 Žel šrot
430 Šrot plech hrdza cca
431 Šrot trúbky 3m priemer 12mm
432 Kartóny papier
433 Prípravky šrot cca
434 Šrot omietací bubon
435 Šrot čerpadlo 20 kg
436 Šrot plechy cca 200 kg
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. 8
SÚBOR VECÍ č. 9 - Súbor HV – DKP

4 ks
2 ks
1 ks
1 ks
300 kg
1 ks
50 kg
50 kg
100 kg
50 kg
100 kg
50 kg
1 ks
10 ks

p.č. Opis HV
437 Kancelársky nábytok a ostatné DKP z rokmi nadobudnutia 1980-2004
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. 9

Deň vydania: 29.04.2019
15.-Eur
10.-Eur
5.-Eur
15.-Eur
51.-Eur
7,50 Eur
5.-Eur
7,50 Eur
15.-Eur
2.-Eur
15.-Eur
7,50Eur
3,40Eur
30.-Eur
525.- Eur

Množstvo
ks
131
2 500.- Eur

SÚBOR VECÍ č. 10 - peňažné pohľadávky
Por.
dlžník
Právny dôvod vzniku
č.
Katarína Michalcová- Relax
720,62
Partizánska 410
PR 1 Rob/115/2011 z 12.1.2012, na úhradu 720,60 Eur, Ex č. 2173/12 Upovedomenia zo
2.
Eur
Turčianske Teplice
dňa 2.1.2013, súdny exekútor JUDr. Liščák, Ex. Úrad Martin
+ prísl.
IČO: 33233799
KMS
Systeme
GmbH
Co.KG
Zostatok neuhradenej faktúry č. 2013021 splatnej dňa 27.8.2013 vystavenej na sumu 48
Steinstrasse 6 517 09
8
000
3.
000 .- Eur,
Marienheide
Eur
Čiastočne uhradená dňa 30.11.2012 v sume 40 000 .- Eur
Nemecko
DIČ: 260406467
Súpisová hodnota majetku úpadcu - SÚBORU č. 10
8 720,62 Eur

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV č. 97/2014 dňa 23.5.2014, pod K009757.
V ponukovom konaní na predaj hnuteľného majetku ako SÚBOR č. 1 až č. 9 je kúpna cena stanovená bez
obmedzenia – najvyššia ponuka za SÚBOR HNUTEĽNÝCH VECÍ, pričom nesmie byť neprimeraná.
Primeranosť ponuky bude posudzovať veriteľský výbor, ktorého posúdenie bude pre správcu záväzné. Veriteľský
výbor si vyhradzuje právo odmietnuť každú ponuku.
I. Podmienky verejného ponukového konania
1. Ponuky sa podávajú prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu kancelárie správcu: JUDr. Alena
Balážová, Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE –
KOPLAST, v.d., 4K/33/2013 – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 22.05.2019. Včas doručené ponuky na adresu
kancelárie správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania,
nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky
jeho podané ponuky neprihliada. Na ponuky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca
prihliadať.
2. Záväzná ponuka musí obsahovať:
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a.) riadnu identifikáciu SÚBORU HNUTEĽNÝCH VECÍ, ktorý musí byť zhodný s označením toho ktorého súboru,
tak ako sú tieto označené v tomto zverejnení (SÚBOR č.1 až č.10),
b.)

návrh cenovej ponuky (kúpna cena),

c.) označenie záujemcu - doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú
fotokópiu výpisu z obchodného, v prípade zahraničnej právnickej osoby Výpis z príslušného registra, alebo
živnostenského registra, či iného registra, ktoré nie sú staršie ako 1 mesiac s označením obchodného mena, sídla
a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa
fotokópia OP,
d.) adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky, ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie.
e.) záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom, alebo osobou za ktorú záujemca
koná(štatutárny orgán, alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného splnomocnenia
(originálne splnomocnenie je povinnou prílohou záväznej ponuky)
f.)

doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu,

g.) označenie bankového účtu na ktorý správca v prípade, že záväzná ponuka záujemcu nebude vyhodnotená
ako úspešná, vráti záujemcom uhradenú zábezpeku.
3. Účastníci ponukového konania sú povinní uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu na bankový účet správy
konkurznej podstaty číslo SK65 0200 0000 0029 3687 0299 vedený v VÚB banke, a.s. vo výške 100% z
ponúkanej odplaty.
Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správy konkurznej podstaty najneskôr v
poslednom dni určenom na doručovanie ponúk, t.j. do 22.05.2019 (vrátane).
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto zábezpeka započíta na
kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
4.
Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie zábezpeky na účet správy
konkurznej podstaty. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov, alebo
údajov, má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má
prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená správcovi skôr.
5. Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od dňa otvorenia obálok. Ak bude záujemca vyhodnotený ako
úspešný v ponukovom konaní bude zábezpeka započítaná na úhradu kúpnej ceny a záujemca je povinný uhradiť
zvyšok kúpnej ceny v lehote do 3 dní od doručenia výzvy správcu na doplatok ponúkanej kúpnej ceny
záujemcom.
6. V prípade, ak záujemca neuhradí doplatok kúpnej ceny alebo neuzatvorí Kúpnu zmluvu v lehote stanovenej
správcom, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% ponúkanej kúpnej ceny, ktorá sa započíta zo
zloženej zábezpeky záujemcom. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas
záujemcu so zmluvnou pokutou, ako aj s jej započítaním voči zloženej zábezpeke.
7.

Neúspešný záujemcom správca vráti nimi zložené zábezpeky.

8.

Správca má právo odmietnuť kúpnu cenu ako neprimerane nízku.

9.

Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy:

a.) správca majetok úpadcu predáva tak ako tento stojí a leží,
b.) kupujúci je povinný prevziať všetky veci najneskôr do piatich dní od podpisu kúpnej

zmluvy,

c. ) miestom prevzatia predmetu kúpy - hnuteľných vecí SÚBORU VECÍ č. 1 až č. 10 bude

sídlo úpadcu:
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Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa,
d.) náklady spojené s prevzatím hnuteľných vecí bude znášať kupujúci,
e.) nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia, resp. poškodenia hnu- teľných vecí má prejsť na
kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Kupujúci nadobudne vlastníctvo podpísaním kúpnej zmluvy,
f.) správca uzavrie s víťazom ponukového konania Kúpnu zmluvu do 30 dní odo dňa vyhodnotenia ponukového
kola.

II. Minimálna akceptovaná ponuková cena:
Správca vyhodnotí ponuky, ktoré ponúknu za ponúkaný majetok úpadcu SÚBORY VECÍ č. 1 až č. 10 minimálne
kúpnu cenu vo výške 100% zapísanej súpisovej hodnoty majetku - SÚBORU VECÍ č. 1 až č. 10.
III. Termín a miesto otvárania obálok
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk zrealizuje otváranie - obálok so záväznými ponukami
záujemcov v nasledujúci pracovný deň po dni uplynutia lehoty na zasielanie ponúk t.j. dňa 23.5.2018 o 10:30 hod.
v kancelárii správcu.
IV. Vyhodnotenie ponúk
Po otvorení obálok správca vyhodnotí predložené záväzné ponuky najneskôr do 3 dní odo dňa otvárania obálok.
V Žiline dňa 24.4.2019
JUDr. Alena Balážová - správca

K035467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3570 / 32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/8/2019 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/8/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Matej Baláž, nar. 04.07.1994, trvale bytom Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, 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 12.04.2019 nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Mgr. Štefan Krnáč, správca
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K035468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6026/6, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/317/2018 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/317/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Štefan Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Helena Balážová, nar.22.05.1975, trvale bytom Textilná 6026/6, 034 01 Ružomberok,
korešpondenčná adresa Scota Viatora 12, 034 01 Ružomberok, týmto 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.
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K035469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chupáň Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na stanicu 524/25, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/34/2019 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/34/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Stanislav Chupáň, nar. 06.12.1988, trvale bytom Na stanicu 524/25, 010 09 Žilina - Bytčica, 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 17.04.2019 nebol zistený žiadny
majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové
položky.

Mgr. Štefan Krnáč, správca

K035470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Faták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/44/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/44/2019
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Róbert Faták, nar. 04.07.1971, bytom 010 01 Žilina, adresa na doručovanie
Predmestská 86/29, 010 01 Žilina, 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:
5. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759,
vo výške 59,74 €;
6. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759,
vo výške 16,50 €;
7. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759,
vo výške 33,19 €;
8. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759,
vo výške 99,58 €;
9. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759,
vo výške 92,94 €;
10. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215
759, vo výške 80,00 €;
11. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215
759, vo výške 413,14 €;
12. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215
759, vo výške 289,67 €;
13. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215
759, vo výške 16,50 €.
LexCreditor k.s.

K035471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krenželová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2981/4B, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/38/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/38/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka Zuzana Krenželová, nar. 16. 5. 1973, bytom Okružná 2981/4B, 022 04 Čadca, podnikajúceho pod
obchodným menom Zuzana Krenželová, s miestom podnikania U Hluška - Okružná 2981/4, 022 04 Čadca, IČO:
41 588 258 (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položky
1

Popis

Počet ks

Konkurzy a reštrukturalizácie
Výrobné
číslo

HONOR 9 1

Rok výroby
2017

Stav
opotrebovanosti
Používaný

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/1

Deň vydania: 29.04.2019
podiel Súpisová hodnota v
€
130,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K035472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubala Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Likavka 569, 034 95 Likavka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/309/2018 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/309/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. kolo ponukového konania - hnuteľná vec
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka Ján Kubala, nar. 30.06.1974, bytom Likavka 569, 034 95 Likavka,
podnikajúceho pod obchodným menom Ján Kubala, s miestom podnikania Likavka 569, 034 95 Likavka, IČO: 35
057 696 (do 29.03.1999 IČO: 33 023 760), týmto s poukazom na ustanovenie § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje III. kolo ponukového konania na
predaj hnuteľného majetku zapísaného v súpise majetku konkurznej podstaty zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 52/2019 zo dňa 14.03.2019, položka č. 2 a to:
Opis súpisovej zložky majetku – hnuteľná vec
poradie súpisovej zložky majetku v
2
súpise konkurznej podstaty:
Osobné motorové vozidlo zn. Opel Astra, VIN: W0L000051T2614480, druh karosérie: AC
popis súpisovej zložky majetku:
KOMBI, farba: zelená metalíza, zdvihový objem: 1389,0 cm3, výkon: 44 kW
rok výroby:
1996
stav opotrebovanosti:
Primeraný veku
súpisová hodnota majetku:
300,- EUR
deň
vyhotovenia
súpisu
a dôvod
11.3.2019; vlastníctvo úpadcu
zapísania do súpisu:
poznámka:
Vozidlo sa nachádza v Likavke.

Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznamu o vyhlásení
ponukového konania na adresu kancelárie správcu: Mgr. Richarda Koiša, MBA, správca, so sídlom kancelárie
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, v zalepených obálkach s označením: „PONUKA – KUBALA –
NEOTVÁRAŤ – 2OdK/309/2018“.
1. Ponuka musí obsahovať:
a. meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
b. špecifikáciu majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (súpisová zložka majetku),
c. výšku ponúkanej kúpnej ceny.
2. Zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny záujemca zloží na bankový účet správcu vedený v ČSOB
banke, a.s. číslo v tvare IBAN: SK26 7500 0000 0040 0775 4786, s uvedením variabilného symbolu 2392018, v
lehote na predkladanie ponúk.
3. Na ponuky, kde záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu alebo na ponuky, ktoré budú správcovi doručené po stanovenej lehote, sa neprihliada.
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

187

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

4. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu.
5. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ak si oprávnené osoby
neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu v zmysle ustanovenia
§ 167r ZKR.
6. Vyhlasovateľ – správca oboznamuje záujemcov, že ponúkaná hnuteľná vec sa predáva v stave, v akom je a
úspešný záujemca si túto vec preberie v stave, v akom je, na vlastné prepravné náklady.
7. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V Ružomberku 24.04.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K035473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Borišincová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/22/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/22/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 29.01.2019, sp. zn. 9OdK/22/2019 v právnej veci návrhu navrhovateľa –
dlžníka – Kristína Borišincová, nar. 11.08.1958, trvale bytom obec Sučany, 038 52 Sučany (ďalej ako “dlžník”),
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Gabrielu Bírošovú, so sídlom kancelárie:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, značka správcu S580 (ďalej ako “správca”). Citované uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 24/2019 dňa 04.02.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Kristína Borišincová, nar. 11.08.1958, trvale
bytom obec Sučany, 038 52 Sučany, zrušuje.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K035474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Trávnik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žilina -, 010 01 Zilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Zilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/108/2019 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/108/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

"Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
«Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Martin Trávnik, nar. 28.10.1983, bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, oznamujem, že uznesením Okresného súdu
v Žiline, č.k.: 1OdK108/2019 zo dňa 15.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty trustee
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of the debtor: Martin Trávnik, born 28.10.1983, mesto Žilina, 010 01 Žilina, our duty is to inform you that with
the resolution of the District Court Žilina, proc. no:1OdK/108//2019 dated on 15.04.2019 bankruptcy procedure
was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2019 zo dňa 24.04.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 79/2019 on 24.04.2019. The
bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing.
Štefan Straka, so sídlom správcovskej kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa
postupuje v súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address Ing. Štefan Straka., Na stanicu 16, 010
09 Žilima, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment of claim has to provide
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor,
the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information
provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of
the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or
registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council
Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the bunkruptcy
procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
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incorrect or the incomplete lodgment of claim.

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

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Ing. Štefan Straka, správca
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K035475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Trávnik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žilina -, 010 01 Zilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Zilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/108/2019 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/108/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Martin Trávnik, nar. 28.10.1983,
bytom mesto Žilina, adresa na doručovanie: Na malý diel 3, 010 01 Žilina týmto oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu na adrese: Na stanicu 16, 010 09 Žilina v pracovných dňoch v
čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom na t.č.:
0918086917.
Ing. Štefan Straka, správca

K035476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Račko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr.Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Račko, nar. 02.04.1981, trvale
bytom Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným menom Michal Račko,
s miestom podnikania Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok, IČO: 40 934 829, v zmysle ustanovenia §
167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý
je zaradený do všeobecnej podstaty:
P.
Typ
Súpisová
Opis súpisovej zložky
č.
zložky
hodnota [EUR]
1. Parcela registra ˮCˮ číslo 6291 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 303 m2, okres Ružomberok, obec
pozemok
Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 320, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4
2
Parcela registra ˮCˮ číslo 6292 – záhrada o výmere 432 m , okres Ružomberok, obec Ružomberok, k. ú.
pozemok 14.600,00 EUR
Ružomberok, LV číslo 320, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4
Stavba – Rodinný dom, súpisné číslo 119, postavený na parcela registra ˮCˮ číslo 6291, okres
stavba
Ružomberok, obec Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 320, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4

P.
Súpisová
Opis súpisovej zložky
č.
hodnota [EUR]
2. Byt č. 24, vchod č. 4, 3. poschodie v bytovom dome, súpisné číslo stavby 189, parcela číslo 6440, okres Ružomberok,
obec Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 6046, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/8
Priestor na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu – súpisné číslo stavby 189, vchod č. 4, 3.
5.850,00 EUR
poschodie, číslo bytu 24, LV číslo 6046, k. ú. Ružomberok, spoluvlastnícky podiel – 5544/247446
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 410 m2, parcela číslo 6440, k. ú. Ružomberok, LV číslo 6046, spoluvlastnícky
podiel – 5544/247446

P.
Súpisová hodnota
Opis súpisovej zložky
č.
[EUR]
3. Nehnuteľný majetok - záhradná chatka so súpisným číslom 3571, parcela číslo 14594/65, okres Ružomberok, obec
800,00 EUR
Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 12831, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/8

Iná majetková hodnota
Por. č. 4. Popis
Sídlo spoločnosti
Zapísaná výška vkladu
Zápis v OR SR
IČO
podielové/výlučné vlastníctvo dlžníka
Súpisová hodnota v EUR

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti GLOBAL MAX, s. r. o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
25% - 1.750 EUR
OR Okresného súdu Bratislava I, Odd Sro, vložka č. 87905/B
47 062 827
podielové vlastníctvo dlžníka
200,00 EUR

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

K035477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 415, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/138/2018 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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7OdK/138/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Roman Čonka, nar.10.09.1968, trvale bytom
Liptovská Porúbka 415, 033 01 Liptovský Hrádok 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, že po vydaní
výťažku zabezpečenému veriteľovi mimo rozvrh, v zmysle ustanovenia § 167k ods.5 ZKR, sa konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka: Roman Čonka, nar. 10.09.1968, trvale bytom Liptovská Porúbka 415, 033 01 Liptovský
Hrádok, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Roman Čonka,
nar.10.09.1968, trvale bytom Liptovská Porúbka 415, 033 01 Liptovský Hrádok v zmysle usatnovenia §167v ods.1
ZKR zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K035478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Tienes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/103/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/103/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Michal Tienes, nar. 24.06.1989, trvale bytom
Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: 17. novembra
3215/5D, 022 01 Čadca, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8:00 do 11:00 hod. a od
12:00 do 15:00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K035479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Tienes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/103/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/103/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

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

194

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Michal Tienes, nar. 24.06.1989, trvale bytom Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok
(ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 7OdK/103/2019, zo dňa
09.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner Michal Tienes, d.o.b.: 24th June 1989, residing
Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Žilina, No. 7OdK/103/2019 dated 9th April 2019 bankruptcy was declared on the
Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 75/2019 dňa 16.04.2019.
Dňom 17.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 75/2019 on 16th April 2019.
Bankruptcy was declared on 17th April 2019.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA”) applies:

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

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, Slovensko a v jednom rovnopise na
súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§
167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., 17. novembra 3215/5D, 022 01
Čadca, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

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

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

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

6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V Čadci, dňa 23.04.2019
In Čadca, on 23rd April 2019

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

K035480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Tienes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/103/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/103/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Michal Tienes, nar. 24.06.1989, trvale bytom
Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok,, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom
ústave Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá
vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príjemcu je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
V Čadci, dňa 23.04.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K035481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Kotyrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2018/17, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/117/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/117/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty: dlžníka: Dana Kotyrová, nar. 10.04.1974, bytom Hviezdoslavova 2018/17, 022 01
Čadca v 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.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K035482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Kotyrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2018/17, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/117/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/117/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Dana Kotyrová, nar. 10.04.1974, bytom Hviezdoslavova 2018/17, 022 01
Čadca, 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
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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

K035483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Kotyrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2018/17, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/117/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/117/2019
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: Dana Kotyrová, nar.
10.04.1974, bytom Hviezdoslavova 2018/17, 022 01 Čadca, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením,
Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 1OdK/117/2019, zo dňa 24.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
ccording to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of the
debtor Lenka Vymětalová, date of birth 07.08.1987, residency at Považská, 034 01 Ružomberok
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina, No.
9OdK/96/2019 dated on10th of april 2019 the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2019 dňa 24.4. 2019.Dňom
25.4.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 79/2019 on 24th of april
2019. Bankruptcy was declared on 25th april of 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
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 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 25.4.2019.

The date 25th of april 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

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
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BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

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

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

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

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

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

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

JUDr. Marta Bojo Vevurková , správca konkurznej podstaty
JUDr. Marta Bojo Vevurková, trustee

K035484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Janek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Vadičov 652, 023 45 Horný Vadičov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/44/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/44/2019
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.: 1OdK/44/2019-20 zo dňa 13.02.2019 ustanovená do funkcie
správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Tibor Janek, nar. 14.07.1978, bytom Horný Vadičov 652, 023 45
Horný Vadičov, podnikajúci pod obchodným menom Tibor Janek, s miestom podnikania Horný Vadičov
652, 023 45 Horný Vadičov, IČO: 34 769 072.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z, o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR)“ Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správcom a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom
, čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niekto
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Tibor Janek, nar. 14.07.1978, bytom Horný
Vadičov 652, 023 45 Horný Vadičov, podnikajúci pod obchodným menom Tibor Janek, s miestom
podnikania Horný Vadičov 652, 023 45 Horný Vadičov, IČO: 34 769 072, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Tibor Janek, nar. 14.07.1978, bytom
Horný Vadičov 652, 023 45 Horný Vadičov, podnikajúci pod obchodným menom Tibor Janek, s miestom
podnikania Horný Vadičov 652, 023 45 Horný Vadičov, IČO: 34 769 072, zrušuje.
JUDr. Alena Balážová - správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Piroha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničova 3392/31, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/7/2019 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/7/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty: dlžníka Miroslav Piroha, nar. 02.03.1985, bytom Baničova 3392/31, 010 15 Žilina,
podľa ust. 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K035486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
.. .., 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/96/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/96/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
JUDr. Jaroslav Plichta, správca dlžníka Milan Mirga, nar. 11.09.1977, bytom 033 01 Liptovský Hrádok, zverejňuje
v súlade s ustanovením § 167p Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení oznam
o vyhlásení ponukového konania na hnuteľný majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č.79/2019 zo dňa
24.04.2019:
Spol.
Typ súpisovej
podiel
č. zložky majetku Názov/popis hnuteľnej veci všeobecná podstata
úpadcu
motorové vozidlo značky Citroen Saxo 1,1l 5DV. S1HDZE/-/-,
VIN:VF7S1HDZE56112641, druh vozidla osobné, druh karosérie AA sedan,
1 hnuteľná vec
farba zelená metalíza, kategória vozidla M1, EČ:LM709BD
1/1
motorové
vozidlo
značky
Volkswagen
Polo
6N/AKK/AG,
VIN:WVWZZZ6NZTY068804, druh vozidla osobné, druh karosérie AA
2 hnuteľná vec
sedan, farba zelená, kategória vozidla M1, vyradené z cestnej premávky
1/1

Súpis.
hodnota
majetku

Poznámka
spornosti
prospech

€350,00

€100,00
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Podmienky ponukového konania
1. Záujemca doručí na adresu kancelárie správcu ponuku na odkúpenie súpisovej položky majetku resp.
majetku ako celku, s uvedením navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisná hodnota
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.2619951079/1100.
5. Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka Mirga“.
6. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového konania
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca uprednostní ponuku, kde záujemca ponúkne odkúpenie majetku
ako celku.
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
V Dolnom Kubíne 24.04.2019

K035487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Gálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 634/9, 014 01 Bytča - Veľká Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/113/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/113/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Adriana Gálová, nar.
18.09.1974, bytom Kollárova 634/9, 014 01 Bytča - Veľká Bytča, (ďalej len "dlžník") oznamujem, že bol na
majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 1OdK/113/2019 zo dňa 15.04.2019 uverejneným v
Obchodnom vestníku č.79/2019 dňa 24.04.2019 (právoplatné 25.04.2019) vyhlásený konkurz a do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín,
Slovenská republika, značka správcu: S1520 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Adriana Gálová, date of birth 18.09.1974, address: Kollárova 634/9, 014 01 Bytča - Veľká Bytča, my duty
is to inform you, that the District Court in Žilina No. 1OdK/113/2019 dated 15.04.2019 and promulgated in the
Commercial bulletin N.79/2019 dated 24.04.2019 (valid:25.04.2019) proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Jaroslav Plichta, address: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, Slovak
republic as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 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 be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from /declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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 Nariadením 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. Jaroslav Plichta, správca
JUDr. Jaroslav Plichta, trustee of the bankrupt

K035488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paholok Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košútska 4216/8, 036 01 Martin - Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/114/2019 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/114/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Rastislav Paholok, nar. 18.06.1975, bytom Košútska 4216/8, 036 01
Martin, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn.1OdK/114/2019, že v súlade s
ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu
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na adrese: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po-Pia od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K035489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Maruna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 1185/10, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1987
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/112/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/112/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Viktor Maruna, nar.: 09.12.1987, bytom 9.mája 1185/10, 024 04 Kysucké Nové
Mesto, do 01.06.2017 podnikajúci pod obchodným menom Viktor Maruna – VIMA-staf, s miestom podnikania
9.mája 1185/10, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 46 111 590, oznamuje, že do správcovského spisu možno
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červenej armády 1, 036 01 Martin, v úradných hodinách od 09:00 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred
prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K035490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Maruna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 1185/10, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1987
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/112/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/112/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Viktor Maruna, nar.: 09.12.1987, bytom 9.mája 1185/10, 024 04 Kysucké Nové
Mesto, do 01.06.2017 podnikajúci pod obchodným menom Viktor Maruna – VIMA-staf, s miestom podnikania
9.mája 1185/10, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 46 111 590, 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.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa 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.

K035491
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie správcu: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, správca majetku
dlžníka: Milan Kováčik, nar.: 22.05.1969, trvale bytom: Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava, týmto v zmysle ustanovenia
§ 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj “ZKR”), vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka:
Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 71/2019 zo dňa
10.04.2019 pod K030381:
Č.
typ
popis
súpisovej súpisovej súpisovej
zložky
zložky
zložky
majetku majetku
majetku

8

výrobné číslo

evidenčné
číslo

stav

Osobné
vozidlo
OPEL
ASTRA
CARAVAN
2.0 DTI,
hnuteľná
druh/typ:
W0L0TGF3518078726 LM500BB opotrebované
vec
AC KOMBI,
farba:
čierna
metalíza, 5dv., diesel,
r.v.: 2001

miesto,
dôvod
kde sa súpisová
deň
zapísania
spoluvlastnícky
hnuteľná hodnota
zapísania súpisovej
podiel dlžníka
vec
majetku
do súpisu
zložky
nachádza
majetku

Dúbrava

1800
EUR

majetok,
ktorý patril
dlžníkovi v
čase
1/1 21.3.2019 vyhlásenia
konkurzu
(§ 167h
ods. 1
ZKR)

Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu kúpy a výšky ponúkanej sumy, ktorá nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku do sídla
kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením “KONKURZ” sp. zn. 7OdK/41/2019– NEOTVÁRAŤ” v lehote
podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná doložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná predložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného
registra nie staršieho ako tri mesiace spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na
účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do
poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.Lehota na predkladanie týchto ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky 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

211

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

Číslo bankového účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391 1228
VS: 2251969
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť mailom na adrese: birosova@gbirosova.sk.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR, že prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Žilina, dňa 24.04.2019
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K035492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Moric
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 1061/23, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.8.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7Odk/23/2019 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7Odk/23/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu a jeho zrušení:
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 7OdK/23/2019-22 zo dňa 1.2.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 028/2019 dňa 8.2.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Michal Moric, nar. 8.8.1986, trvalý pobyt
Červenej armády 1061/23, 038 53 Turany (ďalej aj "dlžník") a zároveň týmto uznesením bol ustanovený do
funkcie správcu JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej
aj "správca").
Správca týmto oznamuje, že v tejto konkurznej veci nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
Správca takto zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca
týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).
V Liptovskom Mikuláši, dňa 23.4.2019
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K035493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Pavlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 198/46, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7Odk/37/2019 S566
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
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Deň vydania: 29.04.2019

Okresný súd Žilina
7Odk/37/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu a jeho zrušení:
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 7OdK/37/2019-28 zo dňa 6.2.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 031/2019 dňa 13.2.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Marián Pavlík, nar. 15.3.1977, trvalý
pobyt Bystrická cesta 198/46, 034 01 Ružomberok (ďalej aj "dlžník") a zároveň týmto uznesením bol
ustanovený do funkcie správcu JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský
Mikuláš (ďalej aj "správca").
Správca týmto oznamuje, že v tejto konkurznej veci nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
Správca takto zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca
týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).
V Liptovskom Mikuláši, dňa 23.4.2019
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K035494
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie správcu: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, správca majetku
dlžníka: Milan Kováčik, nar.: 22.05.1969, trvale bytom: Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava, týmto v zmysle ustanovenia
§ 167n ods. 1 a § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj “ZKR”), vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka:
nehnuteľný majetok, zapísaný do súpisu oddelenej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 71/2019 zo
dňa 10.04.2019 pod K030380:
Č. súpisovej
zložky
majetku

1

súpisová
hodnota
majetku

popis súpisovej zložky majetku
STAVBA: súp. č. 1559, postavená na parc. č. 6281,
zapísaná u Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor,
pre Okres Brezno, Obec Brezno, k.ú. Brezno, na LV č.
4537, právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je
evidovaný na liste vlastníctva č. 1572

300 €

spoluvlastnícky
podiel dlžníka

deň
zapísania do
súpisu

1/35 21.3.2019

dôvod zapísania
súpisovej zložky
majetku
majetok, ktorý patril
dlžníkovi v čase
vyhlásenia konkurzu (§
167h ods. 1 ZKR)

popis

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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Č. súpisovej
zložky
majetku

popis
súpisovej
zložky
majetku

číslo
parcely

Konkurzy a reštrukturalizácie

druh
pozemku

2

pozemok,
parcela
registra "C"

6281

zastavaná
plocha a
nádvorie

3

pozemok,
parcela
registra "E"

12281

4

pozemok,
parcela
registra "E"

5

číslo
LV

1572

k. ú.

okres

výmera
v m2

Brezno Brezno 798

spoluvl.
podiel
dlžníka

1/35

Deň vydania: 29.04.2019
súpisová
deň
hodnota zapísania do
majetku
súpisu

230 €

21.3.2019

trvalý trávny
10152 Brezno Brezno 6248
porast

1/210 210 €

21.3.2019

12282

orná pôda

10152 Brezno Brezno 3724

1/210 130 €

21.3.2019

pozemok,
parcela
registra "E"

12283

orná pôda

10152 Brezno Brezno 5333

1/210 180 €

21.3.2019

6

pozemok,
parcela
registra "E"

12286

trvalý trávny
10152 Brezno Brezno 3589
porast

1/210 120 €

21.3.2019

7

pozemok,
parcela
registra "E"

12287

trvalý trávny
10153 Brezno Brezno 12051
porast

1/560 150 €

21.3.2019

dôvod zapísania
súposivej zložky
majetku
majetok, ktorý patril
dlžníkovi v čase
vyhlásenia konkurzu
(§ 167h ods. 1 ZKR)
majetok, ktorý patril
dlžníkovi v čase
vyhlásenia konkurzu
(§ 167h ods. 1 ZKR)
majetok, ktorý patril
dlžníkovi v čase
vyhlásenia konkurzu
(§ 167h ods. 1 ZKR)
majetok, ktorý patril
dlžníkovi v čase
vyhlásenia konkurzu
(§ 167h ods. 1 ZKR)
majetok, ktorý patril
dlžníkovi v čase
vyhlásenia konkurzu
(§ 167h ods. 1 ZKR)
majetok, ktorý patril
dlžníkovi v čase
vyhlásenia konkurzu
(§ 167h ods. 1 ZKR)

Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu kúpy a výšky ponúkanej sumy, ktorá nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku do sídla
kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením “KONKURZ” sp. zn. 7OdK/41/2019– NEOTVÁRAŤ” v lehote
podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná doložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná predložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného
registra nie staršieho ako tri mesiace spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na
účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do
poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.Lehota na predkladanie týchto ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391 1228
VS: 2251969
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť mailom na adrese: birosova@gbirosova.sk.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR, že prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Žilina, dňa 24.04.2019
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K035495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Hollý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fačkov 65, 013 15 Fačkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/288/2018 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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

214

Obchodný vestník 82/2019
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

1Odk/288/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu a jeho zrušení:
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 1OdK/288/2018-27 zo dňa 11.12.2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 243/2018 dňa 18.12.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ľuboš Hollý, nar. 29.11.1971,
bytom Fačkov 65, 013 15 Fačkov (ďalej aj "dlžník") a zároveň týmto uznesením bol ustanovený do funkcie
správcu JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej aj
"správca").
Dňa 13.4.2019 správca zostavil rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty a zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca týmto oznamuje, že sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).
V Liptovskom Mikuláši, dňa 23.4.2019
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K035496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Trnovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Ľudovíta Fullu 1665 / 7, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1971
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/28/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/28/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Trnovský, nar. 07.10.1971, bytom Námestie
Ľudovíta Fullu 1665/7, 010 08 Žilina, adresa na doručovanie Petzvalova 5, 010 15 Žilina v konkurze vedenom
na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1OdK/28/2019, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ
Milan Kováč, rod. Kováč
Vojtaššáka 1/37, 010 08 Žilina,
v zast. Iveta Kováčová, rod. Kohútová, Vojtaššáka 1/37, 010 08 Žilina

Prihlásená suma Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
7 040,00 EUR

7/1

V Čadci, dňa 24.04.2019
LEGES Recovery k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035497
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 zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 7.2.2019, č. k. 9OdK/39/2019 v právnej veci vyhláseného
konkurzného konania voči dlžníkovi Gustáv Baláž, nar. 14.11.1955, Hlboké 4633/67, 031 01 Liptovský Mikuláš
ustanovil súd do funkcie správcu JUDr. Michala Broža, so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok.
Citované uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2019 dňa 13.2.2019.
Oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č. 50/2019 zo dňa 12.3.2019 správca zverejnil súpis majetku
všeobecnej podstaty predstavujúci zostatok peňažných prostriedkov dlžníka na bankovom účte dlžníka vo výške
71,87€.
Zistený majetok dlžníka správca použil na úhradu nákladov konkurzu vzniknutých v zmysle § 167t ods. 1 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“),
ktoré pozostávajú z paušálnej náhrady nákladov za vedenie správcovskej kancelárie (§ 24b Vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z.) za mesiace 2,3/2019. Ku dňu zverejnenia tohto oznamu správca eviduje neuhradené náklady
konkurzu predstavujúce paušálnu náhrada nákladov za vedenie správcovskej kancelárie za mesiac 4/2019.
Preskúmaním pomerov dlžníka vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj z vyjadrenia dlžníka na osobnom
stretnutí správca nezistil existenciu iného majetku dlžníka, ktorý by mohol podliehať konkurzu.
Na základe vyššie uvedeného s poukazom na ustanovenie § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze JUDr. Michal
Brož, správca so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní dlžníka Gustáv Baláž, nar.
14.11.1955, Hlboké 4633/67, 031 01 Liptovský Mikuláš vedenom na Okresnom súde Žilina č.k.: 9OdK/39/2019
týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz sa zverejnením tohto oznámenia končí. Zároveň zverejnením tohto
oznámenia sa konkurz v zmysle § 167v druhá veta zákona o konkurze zrušuje.
V Ružomberku, dňa 24.4.2019
JUDr. Michal Brož, správca

K035498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Dušan Bútor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 980/67, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/1/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/1/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 22.1.2019, č. k. 9OdK/1/2019 v právnej veci vyhláseného
konkurzného konania voči dlžníkovi Bc. Dušan Bútor, nar. 03.06.1977, Červenej armády 980/67, 039 01
Turčianske Teplice - Diviaky, podnikajúceho pod obchodným menom Dušan Bútor - SUN rgp, s miestom
podnikania Červenej armády 980/67, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 43 154 867 ustanovil súd do funkcie
správcu JUDr. Michala Broža, so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok. Citované uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2019 dňa 28.1.2019.
Oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č. 79/2019 zo dňa 24.4.2019 správca zverejnil súpis majetku
všeobecnej podstaty predstavujúci zostatok peňažných prostriedkov dlžníka na osobnom účte dlžníka vo výške
58,53€.
Zistený majetok dlžníka správca použil na úhradu nákladov konkurzu vzniknutých v zmysle § 167t ods. 1 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“),
ktoré pozostávajú z paušálnej náhrady nákladov za vedenie správcovskej kancelárie (§ 24b Vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z.) za mesiace 1,2/2019. Ku dňu zverejnenia tohto oznamu správca eviduje neuhradené náklady
konkurzu predstavujúce paušálnu náhrada nákladov za vedenie správcovskej kancelárie za mesiac 3,4/2019.
Preskúmaním pomerov dlžníka vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj z vyjadrenia dlžníka na osobnom
stretnutí správca nezistil existenciu iného majetku dlžníka, ktorý by mohol podliehať konkurzu.
Na základe vyššie uvedeného s poukazom na ustanovenie § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze JUDr. Michal
Brož, správca so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní dlžníka Bc. Dušan Bútor,
nar. 03.06.1977, Červenej armády 980/67, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky, podnikajúceho pod obchodným
menom Dušan Bútor - SUN rgp, s miestom podnikania Červenej armády 980/67, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:
43 154 867 vedenom na Okresnom súde Žilina č.k.: 9OdK/1/2019 týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz sa
zverejnením tohto oznámenia končí. Zároveň zverejnením tohto oznámenia sa konkurz v zmysle § 167v druhá
veta zákona o konkurze zrušuje.
V Ružomberku, dňa 24.4.2019
JUDr. Michal Brož, správca

K035499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6027/8, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/111/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/111/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Edita Bartošová, nar. 16.02.1985, trvale bytom Textilná 6027/8, 034 01
Ružomberok, 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6027/8, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/111/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/111/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Edita Bartošová, nar. 16.02.1985, trvale bytom Textilná 6027/8, 034 01
Ružomberok, 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

K035501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Ilovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 3467/10, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.5.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/6/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/6/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 15.2.2019, č. k. 9OdK/6/2019 v právnej veci vyhláseného
konkurzného konania voči dlžníkovi Miroslava Ilovská, nar. 04.05.1973, Nábrežná 3467/10, 038 61 Vrútky
ustanovil súd do funkcie správcu JUDr. Michala Broža, so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok.
Citované uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 37/2019 dňa 21.2.2019.
Oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č. 61/2019 zo dňa 27.3.2019 správca zverejnil súpis majetku
všeobecnej podstaty predstavujúci zostatok peňažných prostriedkov dlžníka na bankovom účte dlžníka vo výške
93,68€.
Zistený majetok dlžníka správca použil na úhradu nákladov konkurzu vzniknutých v zmysle § 167t ods. 1 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“),
ktoré pozostávajú z paušálnej náhrady nákladov za vedenie správcovskej kancelárie (§ 24b Vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z.) za mesiace 2,3/2019. Ku dňu zverejnenia tohto oznamu správca eviduje neuhradené náklady
konkurzu predstavujúce paušálnu náhrada nákladov za vedenie správcovskej kancelárie za mesiac 4/2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Preskúmaním pomerov dlžníka vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj z vyjadrenia dlžníka na osobnom
stretnutí správca nezistil existenciu iného majetku dlžníka, ktorý by mohol podliehať konkurzu.
Na základe vyššie uvedeného s poukazom na ustanovenie § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze JUDr. Michal
Brož, správca so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní dlžníka Miroslava Ilovská,
nar. 04.05.1973, Nábrežná 3467/10, 038 61 Vrútky vedenom na Okresnom súde Žilina č.k.: 9OdK/6/2019 týmto
oznamuje, že vyhlásený konkurz sa zverejnením tohto oznámenia končí. Zároveň zverejnením tohto oznámenia
sa konkurz v zmysle § 167v druhá veta zákona o konkurze zrušuje.
V Ružomberku, dňa 24.4.2019
JUDr. Michal Brož, správca

K035502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFIL RAKOVO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovo 137, 038 42 Rakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 883
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2017 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca so sídlom kancelárie Rádayho 8, 984 01 Lučenec, úpadcu: PROFIL
RAKOVO, spol. s r.o.,Rakovo 137, 038 42 Rakovo, IČO: 31 617 883,
oznamuje, že do kancelárie správcu boli doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovné
prihlášky veriteľov:
Daňový úrad Žilina, J.Kráľa 2, 010 01 Žilina:
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 3 na sumu: 599,- € (Úroky z omeškania na základe vydaných
rozhodnutí). Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 35 príslušného konkurzného spisu.
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č.4 na sumu: 660,90 € (Úroky z omeškania na základe
vydaných rozhodnutí). Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 36 príslušného konkurzného
spisu.
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č.5 na sumu: 909,30 € (Úroky z omeškania na základe
vydaných rozhodnutí). Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 37 príslušného konkurzného
spisu.
Ing. Gabriela Ďurmanová, správca S1445, Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina: Súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok č.1, ako prednostná pohľadávka, na sumu: 53034,05 € (Istina vo výške 40000,-€,
Úroky vo výške 13034,05€). Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 38 príslušného
konkurzného spisu.
Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len iný prihlásený veriteľ. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o prihlásené
pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, Správca
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K035503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baštová 24, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1987
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/260/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/260/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 5OdK/260/2019

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Patrik Berky, narodený 19.04.1987,
trvale bytom Baštová 24, 977 01 Brezno, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Patrik Berky, s miestom
podnikania: Baštová 24, 977 01 Brezno, IČO: 48 235 750, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách
počas pracovných dní od 08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na
telefónnom čísle +421(0)48 419 53 86 alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K035504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baštová 24, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1987
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/260/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/260/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Patrik Berky, narodený 19.04.1987, trvale bytom Baštová 24, 977 01 Brezno, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom: Patrik Berky, s miestom podnikania: Baštová 24, 977 01 Brezno, IČO: 48 235 750
(ďalej len „dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/260/2019 zo
dňa 20.03.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 61/2019 dňa 27.03.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Patrik Berky, born 19.04.2019, domiciled Baštová 24, 977 01 Brezno,
origin business name: Patrik Berky, business place: Baštová 24, 977 01 Brezno, ID: 48 235 750
(hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution of the District
Court Banská Bystrica, No. 5OdK/260/2019 dated 20th march 2019, published in the Commercial bulletin
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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No. 61/2019 from 27th March 2019, was declared bankrupt on the bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa 28.03.2019 a zároveň týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica became valid on 28th March 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 dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
Slovenská republika, k číslu konania 5OdK/260/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic and in one original to the
District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
5OdK/260/2019. Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy,
but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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. 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 truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K035505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baštová 24, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1987
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/260/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/260/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/260/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze
5OdK/260/2019

Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Patrik Berky, narodený 19.04.1987,
trvale bytom Baštová 24, 977 01 Brezno, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Patrik Berky,
s miestom podnikania: Baštová 24, 977 01 Brezno, IČO: 48 235 750, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v
nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový
účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke,
číslo účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356 pod VS 52602019.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K035506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 67, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/289/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/289/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 5OdK/289/2019

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Erika Kováčová, narodený
03.02.1975, trvale bydliskom A. Hlinku 67, 960 01 Zvolen, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách
počas pracovných dní od 08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na
telefónnom čísle +421(0)48 419 53 86 alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty
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K035507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 67, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/289/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/289/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Erika Kováčová, narodená 03.02.1975, trvale bytom A. Hlinku 67, 960 01 Zvolen (ďalej len „dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/289/2019 zo dňa 26.03.2019
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 64/2019 dňa 01.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Erika Kovýčová, born 03.02.1975, domiciled A. Hlinku 67, 960 01
Zvolen (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution of the
District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/289/2019 dated 26th March 2019, published in the Commercial
bulletin No. 64/2019 from 1st April 2019, was declared bankrupt on the bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2019 a zároveň týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica became valid on 2nd April 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 dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
Slovenská republika, k číslu konania 5OdK/289/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic and in one original to the
District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
5OdK/289/2019. Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy,
but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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. 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 truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
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 alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K035508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 67, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/289/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/289/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze
5OdK/289/2019

Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Erika Kováčová, narodený 03.02.1975,
trvale bydliskom A. Hlinku 67, 960 01 Zvolen, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu
pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK29 0200 0000
0027 5403 5356 pod VS 52892019.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K035509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 630/15, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/331/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/331/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 4OdK/331/2019

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Dušan Pokoš, nar. 07.02.1983,
trvale bytom Paseka 630/15, 976 67 Závadka nad Hronom, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách
počas pracovných dní od 08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na
telefónnom čísle +421(0)48 419 53 86 alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K035510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 630/15, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/331/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/331/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Dušan Pokoš, narodený 07.02.1983, trvale bytom Paseka 630/15, 976 67 Závadka nad hronom (ďalej len
„dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/331/2019 zo dňa
01.04.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 68/2019 dňa 05.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Dušan Pokoš, born 07.02.1983, domiciled Paseka 630/15, 976 67
Závadka nad Hronom (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the
resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/331/2019 dated 1st April 2019, published in the
Commercial bulletin No. 68/2019 from 5th April 2019, was declared bankrupt on the bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2019 a zároveň týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica became valid on 6th April 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 dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
Slovenská republika, k číslu konania 4OdK/331/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic and in one original to the
District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
4OdK/331/2019. Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy,
but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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. 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 truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K035511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 630/15, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/331/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/331/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze
4OdK/331/2019

Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Dušan Pokoš, narodený 07.02.1983,
trvale bytom Paseky630/15, 976 67 Závadka nad Hronom, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN:
SK29 0200 0000 0027 5403 5356 pod VS 43312019.

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

229

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K035512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 957/7, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/361/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/361/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 5OdK/361/2019

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Roman Oláh, narodený 18.08.1971,
trvale bytom Kvetná 957/7, 986 01 Fiľakovo, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách počas pracovných
dní od 08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle
+421(0)48 419 53 86 alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K035513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 957/7, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/361/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/361/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Roman Oláh, narodený 18.08.1971, trvale bytom Kvetná 957/7, 986 01 Fiľakovo (ďalej len „dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/361/2019 zo dňa 09.04.2019
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 74/2019 dňa 15.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
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According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Roman Oláh, born 18.08.1971, domiciled Kvetná 957/7, 986 01
Fiľakovo (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution of the
District Court Banská Bystrica, No. 5Odk/361/2019 dated 9th April 2019, published in the Commercial
bulletin No. 74/2019 from 24th October 15th April 20198, was declared bankrupt on the bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2019 a zároveň týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica became valid on 16th April 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 dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
Slovenská republika, k číslu konania 5OdK/361/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic and in one original to the
District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
5OdK/361/2019. Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy,
but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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. 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 truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K035514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 957/7, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/361/2019-S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/361/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze
5OdK/361/2019

Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Roman Oláh, narodený 18.08.1971,
trvale bytom Kvetná 957/7, 986 01 Fiľakovo, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri
popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK29 0200 0000
0027 5403 5356 pod VS 53612019.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K035515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Minarčík Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 22, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1985
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/47/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/47/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., značka správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám.
Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, ako správca dlžníka: Minarčík Dušan, nar.: 09.01.1985, trvale
bytom: Harmanec 22, Harmanec 97603, spisová značka 2OdK/47/2019 S1893 (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 ods. 1
ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 258/12, 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 zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., značka správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám.
Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, ako správca dlžníka: 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, spisová značka 2OdK/52/2019 S1893 (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 ods. 1
ZKR).

K035517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Môlča 119, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/81/2019 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/81/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Július
Bučko, nar. 05.11.1967, trvale bytom Môlča 119, 974 01 Banská Bystrica, č. k. 5OdK/81/2019 týmto v súlade
s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Jandová, správca
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K035518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Herich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 78/14, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/138/2019 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/138/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu Peter Herich, nar. 20.08.1987, trvale bytom Sládkovičova 78/14, 976 81 Podbrezová, obchodné
meno: Peter Herich, s miestom podnikania Sládkovičova 78/14, 976 81 Podbrezová, IČO: 46 782 371, č. k.
2OdK/138/2019, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 23.04.2019 nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by podliehal konkurzu, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Jana Jandová, správca

K035519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Babečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovec 37, 980 41 Dubovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1244/2018 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1244/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Ján Babečka, nar. 19. 07. 1958, trvale bytom Dubovec 37, 980 41 Dubovec,
oznamujem, že do konacelárie správcu bola doručená prihláška veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava, v súhrnnej výške 4.315,25 EUR, po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K035520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kakarová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 14/14, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/92/2019 S527
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/92/2019
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

K035521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Giertl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meto Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.9.1963
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/388/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/388/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RECOVER GROUP k.s. S1916, správca úpadcu Pavol Giertl, nar. 13.9.1963, trvale bytom Mesto Banská
Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Tatranská 50, 974 11 Banská Bystrica oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu
v dňoch pondelok-štvrtok od 08:00 hod do 15:00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 14:00 hod. v kancelárii správcu
na SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese
recovergroupks@gmail.com.

K035522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Kováčiková IČO: 47963824
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 6460/10, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/327/2019 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/327/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka: Tatiana Kováčiková, nar. 6.1.1981, trvale bytom Lipová 6460/10, 974 09
Banská Bystrica, obchodné meno- Tatiana Kováčiková, s miestom podnikania Lipová 6460/10, 974 09 Banská
Bystrica, IČO: 47963824, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.
2OdK/327/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im
správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po
predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch,
v pondelok až piatok v čase od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0903 552
449 alebo elektronickou poštou aklubicafliderova@gmail.com.

Vo Zvolene, dňa 24. 04. 2019.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K035523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Kováčiková IČO: 47963824
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 6460/10, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/327/2019 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/327/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1334, správca dlžníka: Tatiana Kováčiková, nar. 6.01.1981,
trvale bytom Lipová 6460/10, obchodné meno- Tatiana Kováčiková, s miestom podnikania Lipová 6460/10, IČO:
47963824, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OdK/327/2019, týmto v
zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, zverejňuje
číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.

číslo účtu v tvare IBAN: SK14 0200 0000 0000 0984 1412

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

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

K035524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Giertl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.9.2019
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/388/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/388/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Pavol Giertl, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Pavol Giertl, born on 13th of
13.9.1963, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská September 1963, residing at Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská
Bystrica, adresa na doručovanie Tatranská 50, 974 11 Banská Bystrica, address for correspondence Tatranská 50, 974 11 Banská
Bystrica oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Bystrica, Slovak republic hereby I inform you, that District Court in Banská
Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/388/2019 zo dňa Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as
11.4.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 79/2019 zo the trustee of the bankrupt by its resolution No.4OdK/388/2019 dated 11th of
dňa 24.4.2019 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli April 2019 and published in the Commercial bulletin No. 79/2019 dated on
ustanovený za správcu úpadcu.
24th of April 2019.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2 BRA).
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote and
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo included into the schedule of the general bankruptcy assets, provided that
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v the purpose to create such schedule was published in the Commercial
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v publish info that such claim was included into the list of the claims in the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec. 4
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy, but
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will
ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec. 8
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. basic requirements; otherwise it will not be take into consideration. The
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a application´s basic requirements are: a) name, surname and residence or
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name
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bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the claim
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f)
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ signature (§ 29 sec. 1 BRA).
29 ods. 1 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v currency without reference exchange rate of European Central Bank or
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada period together with his statement. Court will decide whether these petitions
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu should be treated as applications by its resolution without undue delay.
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify the
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej in EU member states other than the Slovak Republic according to the
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.

K035525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Giertl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.9.1963
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/388/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/388/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/388/2019 zo dňa 11.4.2019 bola spoločnosť
RECOVER GROUP k.s., so sídlom kancelárie SNP 711/25, 99001 Veľký Krtíš ustanovená za správcu majetku
dlžníka Pavol Giertl, nar. 13.9.1963, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa na
doručovanie Tatranská 50, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 79/2019 dňa 24.4.2019.

V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK19 0900 0000 0051 5188 5195
vedený v peňažnom ústave Slovnenská sporiteľňa, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto
ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

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

K035526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Egri-VITEX, Viktor Egri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Janovce 431, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 931 343
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/387/2019 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/387/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka: Viktor Egri, nar. 30.8.1982, trvale bytom Rimavské Janovce 431, 980 01
Rimavské Janovce, obchodné meno- Viktor Egri-VITEX, s miestom podnikania Rimavské Janovce 431, IČO:
41931343 , v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OdK/387/2019, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch, v pondelok až piatok v
čase od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0903 552 449 alebo
elektronickou poštou aklubicafliderova@gmail.com.

Vo Zvolene, dňa 24. 04. 2019.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K035527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Breziny 70, 962 61 Breziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/25/2019 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/25/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Lenka Rigová, nar. 07.04.1976, bytom Horné Breziny 70, 962 61 Dobrá
Niva týmto o z n a m u j e, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo
dňa 09.01.2019, z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárii správcu dňa 28.02.2019 a vykonaného šetrenia
majetku podľa § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe zistenia skutkového stavu
následne zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR).
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca o z n a m u j e, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Lenka Rigová, nar. 07.04.1976, bytom Horné Breziny 70, 962 61 Dobrá Niva sa k o n č í.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na dlžníka Lenka Rigová, nar. 07.04.1976, bytom
Horné Breziny 70, 962 61 Dobrá Niva v zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa z r u š u j e.
JUDr. František Vavráč, správca

K035528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Červeňaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1986
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/520/2018 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/520/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Jana Červeňaková, nar. 08.08.1986, trvale bytom mesto Veľký Krtíš, 990 01
Veľký Krtíš, korešpondenčná adresa: Banícka 700/24, 990 01 Veľký Krtíš, 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:
17. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY, so sídlom Karadžičova 2, 811
09 Bratislava, IČO: 47 258 713, vo výške 423,61 €.
LexCreditor k.s.

K035529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Suchá 6, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/16/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/16/2019
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

241

Obchodný vestník 82/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

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

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
(ďalej ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17.01.2019, pod č. k.
4OdK/16/2019 ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Horváth, nar.
01.04.1994, trvale bytom Veľká Suchá 6, 980 13 Hrnčiarska Ves, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom Miroslav Horváth s miestom podnikania Veľká Suchá 6, 980 13 Hrnčiarska Ves, IČO: 50 992 449.
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Miroslav Horváth, nar. 01.04.1994, trvale bytom
Veľká Suchá 6, 980 13 Hrnčiarska Ves, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Horváth s
miestom podnikania Veľká Suchá 6, 980 13 Hrnčiarska Ves, IČO: 50 992 449, končí.
V Banskej Bystrici, dňa 24.04.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K035530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Pešťuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 70, 966 02 Vyhne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1993
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/398/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/398/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RESKON, k.s. správca dlžníka Marek Pešťuka, nar. 13. 07. 1993, trvale bytom Dolinky 70, 966 02 Vyhne, č. k.
2OdK/398/2019 podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:30 - 11:45 hod. a od 12.15 – 15:00 hod. každý
pracovný deň. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu:
reskonoffice@gmail.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 905 337 495.
RESKON, k.s. - správca

K035531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Pešťuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 70, 966 02 Vyhne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1993
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Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/398/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/398/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Marek Pešťuka, nar. 13. 07. 1993, trvale bytom Dolinky 70, 966 02 Vyhne, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 2OdK/398/2019, zo dňa 12.04.2019 bol vyhlásený konkurz. According
to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty trustee of
the debtor: Marek Pešťuka, born 13. 07. 1993, Dolinky 70, 966 02 Vyhne, our duty is to inform you that with
the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 2OdK/398/2019 dated on 12.04.2019
bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 77/2019 zo dňa
18.04.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 77/2019 on
18.04.2019. The bunkruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
RESKON, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address RESKON,
k.s., Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment
of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of
the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or
an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating he
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 167l ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 167l of the
BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
RESKON, k.s., správca

K035532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Egri-VITEX, Viktor Egri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Janovce 431, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 931 343
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/387/2019 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/387/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1334, správca dlžníka: Viktor Egri, nar. 30.8.1982, trvale
bytom Rimavské Janovce 431, 980 01 Rimavské Janovce, obchodné meno-Viktor Egri – VITEX, s miestom
podnikania Rimavské Janovce 431, IČO: 41931343, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica, č. k. 2OdK/387/2019, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) a nasl.
zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, zverejňuje číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok pre
popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.

číslo účtu v tvare IBAN: SK14 0200 0000 0000 0984 1412

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

Vo Zvolene, 24. 04. 2019.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K035533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obročník Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko 2/8, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/17/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/17/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/17/2019 zo dňa 17.01.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ján Obročník, nar. 27.09.1978, trvale bytom Rúbanisko I 2180/4, 984 01 Lučenec, adresa na
doručovanie Rúbanisko 2/8, 984 01 Lučenec a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef
Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 16/2019 zo dňa 23.01.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
13.12.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 13.12.2018,
súčinnosti tretích osôb a z úvodného stretnutia s dlžníkom zo dňa 12.02.2019. Správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Ján Obročník, nar.
27.09.1978, trvale bytom Rúbanisko I 2180/4, 984 01 Lučenec, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ján Obročník, nar. 27.09.1978, trvale bytom
Rúbanisko I 2180/4, 984 01 Lučenec, zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo Veľkom Krtíši dňa 23.04.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K035534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohumel Zdenek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5274 / 22, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/33/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/33/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1377, správca dlžníka :
Zdenek Bohumel, nar. 12.06.1965, trvale bytom Tulská 5274/22, 974 04 Banská Bystrica, korešpondenčná
adresa: Mládežnícka 4, 974 04 Banská Bystrica týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje,
že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka : Zdenek
Bohumel, nar. 12.06.1965, trvale bytom Tulská 5274/22, 974 04 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa:
Mládežnícka 4, 974 04 Banská Bystrica končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Ing. Kristián Gregor, správca v.r.

K035535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dolinská Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MPČĽ 55, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/380/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/380/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Alena Dolinská, nar. 01. 08. 1981, trvale bytom Májového povstania
českého ľudu 2836/55, 977 03 Brezno, adresa pre doručovanie: Fučíkova 1, 977 01 Brezno, oznamuje
veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: ul. Horná 54, 974 01
Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 7,00 do 13,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adresu sídla kancelárie
správcu uvedenú vyššie, telefonicky na tel.č.: 0902 820 400, na e-mail: spravca.gregor@gmail.com resp. do
elektronickej schránky správcu.
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K035536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dolinská Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MPČĽ 55, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/380/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/380/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka : Alena Dolinská, nar. 01. 08. 1981, trvale bytom Májového povstania
českého ľudu 2836/55, 977 03 Brezno, adresa pre doručovanie: Fučíkova 1, 977 01 Brezno, podľa ust. §
167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN:

SK60 8360 5207 0042 0341 7461

variabilný symbol:
výška kaucie:

číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

350 EUR

s doplňujúcou poznámkou: Alena Dolinská, kaucia popretia pohľadávky 5OdK/380/2019
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu
bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;
na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.

K035537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčok Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňuš 473, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1214/2018 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1214/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Označenie navrhovateľa : JUDr. Viera Cibulová – správca konkurznej podstaty
sídlo: Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, správca úpadcu:
Štefan Nemčok, nar. 24.10.1964, bytom Pôbišovo 473, 976 64 Beňuš

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

247

Obchodný vestník 82/2019

Označenie dražobníka :

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

Dražby a aukcie, s.r.o.
Sídlo: Flámska 9783/1, 036 01 Martin
konajúci: Mgr. Juraj Gallo, konateľ
IČO: 36 751 642
IČ DPH: SK 202 23 55 170
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro,
vložka číslo : 18739/L

Miesto konania dražby :
Dátum konania dražby :
Čas konania dražby :
Opakovanie dražby :

v
konferenčnej
977 01 Brezno
05.06.2019
11:00 hod.
prvá dražba

miestnosti

Hotela

Rohozná

so

sídlom

Rohozná

Predmet dražby :

639,

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Brezno, obci Beňuš, katastrálne územie Beňuš, Okresný úrad
Brezno - katastrálny odbor na LV č. 780 ako:
- stavba – rodinný dom súp. č. 473, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 1021, v
spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1020 o výmere 131 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v
spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1021 o výmere 495 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v
spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2.
Opis predmetu dražby :
Rodinný dom sa nachádza v južnej obytnej časti Pôbišovo obce Beňuš, okres Brezno, v zástavbe
rodinných domov, terén je severný svah, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, elektriny a plynu,
prístup po spevnenej komunikácii. V obci je základná občianska vybavenosť, doprava je autobusová a
železničná. Úzke centrum obce je vzdialené 200, centrum okresného mesta Brezno je vzdialené cca. 10
km, kde je kompletná občianska vybavenosť a doprava. Dom je samostatne stojaci, štandardne vybavený,
vyžaduje údržbu, orientácia obytných miestností je na západnú stranu, možnosť rozšírenia súčasnej
zástavby. V mieste je tiché prostredie, prírodné lokality – lesy v bezprostrednej blízkosti obce.
Opis stavu, v akom sa predmet Rodinný dom súp.č. 473 na parc.č. 1021 v k.ú. Beňuš
dražby nachádza:
Dom je samostatne stojaci, postavený v miernom severnom svahu, nie je podpivničený, má dve nadzemné
podlažia, v časti povalového priestoru jednu podkrovnú miestnosť. Dom bol daný do užívania v r. 1965,
pozostáva z jednej bytovej jednotky s príslušenstvom, dispozičné riešenie podlaží je zakreslené v prílohe
posudku. Dom je napojený na verejné rozvody vody, plynu a elektriny, kanalizácia odvedená do žumpy
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé
nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP - murované z tehál hr. do 40 cm; 1. PK - murované z tehál hr. do 30 cm;
deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické,
prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové; - Schodisko - 1. NP, 2. NP cementový poter; - Strecha - krovy - 1. NP - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - 1. NP azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu
úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP, 1. PK - škrabaný brizolit; - Úpravy
vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP, 1. PK - vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP
- kuchyne pri linke; 2. NP - prevažnej časti kúpeľne; 2. NP – vane; - Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP,
1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP - dvojité drevené; 1. PK - dvojité drevené; Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP, 2. NP, 1. PK - palubovky, dosky; dlažby a podlahy ost.
miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP, 2. NP - sporák na tuhé palivo; 2.
NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - umývadlo; 2. NP vaňa oceľová smaltovaná; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - ostatné; 2. NP - pákové nerezové so
sprchou; záchod - 2. NP - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP
- kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; - Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia
studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 2. NP - zásobníkový ohrievač elektrický; Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - liatinové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP, 2. NP - svetelná, motorická; 1. PK - svetelná; elektrický
rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, opotrebovanie zodpovedá veku, dom
vyžaduje opravu resp. výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. Vzhľadom k veku domu a jeho
celkovému stavebno-technickému stavu je uvažované so životnosťou 100 rokov.
Plot - rámové pletivo
Plot ohraničuje časť parc.č. 1021 zo západnej strany, základy a podmurovka sú betónové, výplň je z
rámového pletiva, v plote sú osadené jedny kovové plotové vrátka s drôtenou výplňou.
Plot - strojové pletivo
Plot ohraničuje parc.č. 1020 a 1021, základy sú betónové pod oceľovými stĺpikmi, výplň je zo strojového
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pletiva.
Vodovodná prípojka
Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod vody v ulici, prípojka prechádza parc.č. 1021 z južnej strany
od RD smerom do ulice.
Kanalizačná prípojka
Jedná sa o osvedčenie splaškovej kanalizácie do žumpy, prípojka prechádza parc.č. 1021 zo SV strany
RD.
Žumpa
Jedná sa o betónovú žumpu, nachádza sa na obecnom pozemku parc.č. 1022, SV od RD.
Plynová prípojka
Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod plynu z ulice, prípojka prechádza parc.č. 1021 z JZ strany od
RD smerom do ulice.
Elektrická prípojka
Jedná sa o vzdušné napojenie RD na verejné NN rozvody, prípojka sa nachádza z južnej strany RD.
Spevnené plochy
Spevnené plochy sú z monolitického betónu, tvoria prístupové, okapové chodníky zo severnej a východnej
strany RD.
Opis
práv
a záväzkov Navrhovateľom dražby je JUDr. Viera Cibulová – správca konkurznej podstaty, sídlo: Nám. SNP 70/36,
viaznucich na predmete dražby 960 01 Zvolen, IČO : 37 998 137.
:
Na predmete dražby podľa LV č. 780 neviaznu žiadne ťarchy.

Dátum vyhotovenia znaleckého 18.04.2019
posudku :
Číslo znaleckého posudku:
65/2019
Znalec :

Ing. Ján Greguš, Hurbanova 5/18, 036 01 Martin

Odbor znalca :

stavebníctvo

Odvetvie znalca :

odhad hodnoty nehnuteľností

Všeobecná hodnota :

43.600,00 €

Najnižšie podanie :

43.600,00 €

Najnižšie prihodenie :
Účastník dražby :

Výška dražobnej zábezpeky :

500,00 €
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. a ktorá
sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3,32 €. V prípade, že
účastníkom dražby je právnická osoba, je povinná predložiť výpis z Obchodného registra nie starší ako 3
mesiace.
4.360,00 €

Spôsob zloženia dražobnej
zábezpeky:
Adresa, číslo účtu
dražobníka na zloženie
dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/ notárskou úschovou /
zložením v hotovosti do pokladne dražobníka / bankovou zárukou
1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22
02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 190019
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 /
1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 190019
3. pri notárskej úschove – príjemca z notárskej úschovy : Dražby a aukcie, s.r.o.
so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642.

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci
zloženie dražobnej
zábezpeky:

1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za
predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka
2.originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou
3.originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia dražobnej
zábezpeky:

Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo
po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Možnosť zloženia dražobnej
zábezpeky platobnou kartou
alebo šekom:

Nie

Úhrada ceny dosiahnutej

Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto sumu
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vydražením:

do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť
cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet
dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do ceny
dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej
výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo
všetkých prípadoch myslí účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 / 1100
(IBAN: SK9511000000002622027522) VS 190019.
V zmysle ust. §167r ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii oprávnená
osoba podľa ods. 4 tohto zákona so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, ak takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od
skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:

1. obhliadka
16.05.2019
11:30 hod.
2. obhliadka
17.05.2019
11:30 hod.
V prípade záujmu kontaktujte na tel. č. 0918 112 719, 0915 879 007.

Podmienky odovzdania
predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke
právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení
celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby
Poučenie podľa § 21 Zákona č. zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti
527/2002 Zb.
dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;
v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľom
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia
Upozornenie:
V dražobnej miestnosti je zakázané zhotovovať akýkoľvek audiovizuálny a zvukový záznam bez súhlasu
dražobníka.
Priebeh dražby osvedčí
notárskou zápisnicou:

Notár JUDr. Michal Capek, Nám. Gen. M. R. Štefánika 14/19, 977 01 Brezno

Vo Zvolene, dňa 23.04.2019.

.............................................................................
Za navrhovateľa dražby
JUDr. Viera Cibulová
správca konkurznej podstaty

............................................................................................
Za dražobníka
Mgr. Juraj Gallo
konateľ Dražby a aukcie, s. r. o.
zast. JUDr. Barbora Tomanová

K035538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčok Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňuš 473, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1214/2018 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1214/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Konkurzná vec dlžníka : Štefan Nemčok, nar. 24.10.1964, trvale bytom
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Pôbišovo 473, 976 64 Beňuš
– sp. zn. 4OdK/1214/2018

Súpis všeobecnej podstaty majetku podliehajúcemu konkurzu
-doplnenie
Por.č. Súpisová zložka majetku

1.

Vlastník Spoluvlastnícky
podiel
Nehnuteľný majetok - spoluvlastnícke podiely k rodinnému domu súp. dlžník
1/1
č. 473 a priľahlému pozemku, nachádzajúce sa v obci Beňuš,
zapísané v katastri nehnuteľností, kat. územie Beňuš na LV č. 780,
v časti ALV Majetková podstata : parc. KN-C č. 1020 o výmere 131
m2, zastavaná plocha a nádvorie, parc. KN-C č.1021 o výmere 495
m2, zastavané plochy a nádvoria
stavba súp.č.473 na parc. č. 1021 rodinný dom, v časti BLV Vlastníci :
por.č. 2 Nemčok Štefan, nar. 24.10.1964, Pôbišovo 473, Beňuš,
spoluvlastnícky podiel v ½-ine
por.č. 3 Nemčok Štefan, nar. 24.10.1964, Pôbišovo 473, Beňuš,
spoluvlastnícky podiel v ½-ine

Súpisová
Deň zápisu
Hodnota
do súpisu
EUR
43 600,00
07.08.2019
určená
znaleckým
posudkom
Ing.
Jána
Greguša, Hurbanova 5/18,
Martin č.65/2019zo dňa
18.04.2019

K035539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Siman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 332/45, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/212/2019 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/212/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/212/2019, zo dňa 11.04.2019 (zverejnenie v OV
76/2019), bol na majetok úpadcu Miloš Siman, nar. 24. 10. 1975, trvale bytom Sládkovičova332/45, 976 66
Polomka, korešpondenčná adresa: Olomoucká 182, 627 00 Brno, vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený správca JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica. Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 12.00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadanie
do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom na: peter@skrabak.sk alebo telefonicky
na tel. č. 0917 320 902.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K035540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siman Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 332/45, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/212/2019 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/212/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu Miloš
Siman, nar. 24. 10. 1975, trvale bytom Sládkovičova332/45, 976 66 Polomka, korešpondenčná adresa:
Olomoucká 182, 627 00 Brno, s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK37 1111 0000 0011
2215 5005. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K035541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Siman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 332/45, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/212/2019 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/212/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.05.2000, Vám týmto oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/212/2019, zo dňa 11.04.2019 (ďalej aj ako
„Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Miloš Siman, nar. 24. 10. 1975, trvale bytom
Sládkovičova 332/45, 976 66 Polomka, korešpondenčná adresa: Olomoucká 182, 627 00 Brno (ďalej aj ako
„Úpadca“). Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 18.04.2019.
JUDr. Peter Škrabák, správca, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, značka správcu S 1823 (ďalej aj ako „Správca“), bol Uznesením ustanovený do funkcie správcu
Úpadcu.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky pod číslom OV 76/2019 dňa 17.04.2019.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th
of May 2000, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica,
proc. No 5OdK/288/2019 (hereinafter referred to as the „Resolution“) bankruptcy procedure was declared
on the assets of following bankrupt: Miloš Siman, born in 24. 10. 1975, domicile Sládkovičova 332/45, 976
66 Polomka, Slovakia (hereinafter referred to as the „Bankrupt“ or „Debtor“). The bankruptcy procedure
is considered as declared on 18.04.2019.
JUDr. Peter Škrabák, Office seat at: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, identification
number of the trustee S 1823 (hereinafter referred to as the „Bankruptcy administrator“ or „Trustee“), was
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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appointed to the function of Bankruptcy administrator.
Resolution was published in Commercial Journal of Slovak republic No.: OV 76/2019 dated on 17.04.2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj 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: JUDr. Peter Škrabák,
správca, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the
„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 on original to the Bankruptcy
administrator to the address: JUDr. Peter Škrabák, Office seat at: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica,
Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku 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.
If the creditor delivers the application to the Bankruptcy Administrator at a later date, the creditor shall be
considered, but the creditor may not exercise the right to vote. Creditor have to lodge their claim until the
trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal.

Prihláškou je možné uplatniť aj pohľadávku, ktorá má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Creditor who have a claim against the another person as the Bankrupt, if this claim is secured with
security right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge his claim in the same way.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia 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.
The registration has to be filled in a specials registration form and fulfill the requirements stated by the
laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and
registration form has to be signed. The total amount of claim in the registration form shall be divided info
principal and interest with the legal cause of the interests.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poriadia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the
order, the subject matter and the legal reason for the creation of the security right.

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.
The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
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claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange rate
published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or
National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with Professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered.
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 seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or residence or seat is not obvious from
the documentation of the debtor.
JUDr. Peter Škrabák, správca Úpadcu (Bankrupt´s Trustee)

K035542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predné Haleny 1881/43, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1977
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/126/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/126/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka
Finančná hotovosť v sume 100,- EUR

Dôvod zapísania: Majetok patriadi dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu
Zapísanie do súpisu: 23.04.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K035543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predné Halny 1881/43, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1977
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/126/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/126/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 24.08.2018, písomného vyjadrenia dlžníka doručeného do kancelárie
správcu dňa 11.03.2019, vyjadrenia samotného dlžníka zo dňa 13.03.2019 a vlastného šetrenia správcu, správca
zistil, že dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorého hodnota nepokryje náklady konkurzu
. Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jozef Puška nar. 10.03.1977 trvale bytom Predné
Halny, 43, 977 01 Brezno zrušuje.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K035544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Potančoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 180/11, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1974
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/734/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/734/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Katarína
Potančoková, nar.: 20.05.1974, trvale bytom: Továrenská 180/11, 976 31 Vlkanová (ďalej len „Dlžník“) týmto v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn.
4OdK/734/2018 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Banskej Bystrici dňa 24.04.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K035545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Jančiarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 53, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/387/201/-12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/387/2019-12
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci
navrhovateľa- dlžníka Oľga Jančiarová, nar. 25. 05. 1950, trvale bytom Podháj 53, 974 01 Banská
Bystrica, korešpondenčná adresa: Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, vyhlásil uznesením č. k.: 5OdK/387/2019-12 konkurz na jeho majetok a do funkcie
správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Pavla Vršku, so sídlom ul. M. R. Štefánika č.2, 990 01
Veľký Krtíš. V zmysle § 85 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov správca oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn.: 5OdK/387/2019
S515 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Pavel Vrška, ul. M. R. Štefánika č. 2,
990 01 Veľký Krtíš a to v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 08.00 do 14.30 hod.
Žiadosti na zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s termínom nahliadnutia možno
podať písomne na uvedenej adrese, alebo telefonicky na čísle: 0918 492 782. JUDr. Pavel Vrška, správca
S515
K035546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Jančiarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 53, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/387/201/-12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/387/2019-12
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Oľga Jančiarová, nar. 25. 05. 1950,
trvale bytom Podháj 53, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Tulská 38, 974 04 Banská
Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil uznesením č. k.: 5OdK/387/2019
konkurz na jeho majetok a do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Pavla Vršku, so
sídlom ul. M. R. Štefánika č.2, 990 01 Veľký Krtíš. Bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za
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účelom popretia pohľadávky veriteľom, je vedený v OTP Banka Slovensko, a.s., číslo účtu: IBAN: SK
92 5200 0000 0000 1760 8944 JUDr. Pavel Vrška, správca S515
K035547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Jančiarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 53, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/387/201/-12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/387/2019-12
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca dlžníka: Oľga
Jančiarová, nar. 25. 05. 1950, trvale bytom Podháj 53, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa:
Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici,
sp.zn.: 5OdK/387/2019-12 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka . According to the Direction of the
European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees of the bankrupt Oľga
Jančiarová, nar. 25. 05. 1950, trvale bytom Podháj 53, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa:
Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that
with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.53OdK/387/2019-12 bankruptcy was
declared on the Bankruptś estate. Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. This resolution of the
Discrit Court Banská Bystrica was published . The bankruptcy was declared as of this date. V zmysle
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
adresu správcu: JUDr. Pavel Vrška so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš. Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k
dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky
aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak
sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act /
hereinafter only „ the BRA“ / the creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the truste to the adress: JUDr.
Pavel Vrška so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika. Each
claim must be registred separately. The registration has to provide information about the name, surname
and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal
and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration
form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
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www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Credistors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro
currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to
the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak
republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a nonfinancial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. Na
prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Registrations that will not fulfill the
requirements state by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed
or dated will not be considered as claims in the bankruptcy. . The truste of the Court do not have a duty
to notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration. Veriteľ
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR. The cerditor is responsible for
the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA. Toto zverejnenie sa vzťahuje k
veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu. This information is designed for
creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the
bankrupt. Vo Veľkom Krtíši , JUDr. Pavel Vrška, správca S515 JUDr. Pavel Vrška, truste of the
bankrupt
K035548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Stanislav Pokoš s miestom podnikania Vrbová
1773/11, 977 03 Brezno, IČO: 44568797
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1773 / 11, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/92/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/92/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Stanislav Pokoš, nar. 07.09.1973, trvale bytom Vrbová 1773/11, 977 03 Brezno, obchodné meno
- Stanislav Pokoš, s miestom podnikania Vrbová 1773/11, 977 03 Brezno, IČO: 44568797, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/92/2019, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška pohľadávky veriteľa:
Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35831154, ktorou bola do konkurzu prihlásená
pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 193,61 € a pod č. 2 v celkovej výške 414,03 €.

Podľa ustanovenia § 167l ods. 5 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16, 18 a 19 sa použijú primerane.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(3) Pohľadávku možno poprieť
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a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K035549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašica Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Stráňou 6304 / 6, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/87/2019 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/87/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

S poukazom na ustanovenie § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky por.č. 1 veriteľa BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussmann, Paríž, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO:
47258713, v konkurznej veci dlžníka Ivan Jašica, nar. 11.6.1973, bytom Pod Stráňou 6304/6, 974 09 Banská
Bystrica, ktorá obsahovala prihlásenú pohľadávku v celkovej sume 25.721,27 €, z toho istina 11.929,39 €, úroky
6.270,26 €, úroky z omeškania 5.354,81 €, náklady z uplatnenia 2.166,81 € a prihlásená pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
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V Hnúšti, 24. apríla 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K035550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cesnak Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 3915 / 89, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/143/2019 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/143/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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“) oznamujem, že podľa zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, podania vysvetlenia dlžníkom, ako aj zo zisťovania majetku
správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu a
ktorý by mohol byť spísaný do súpisu konkurznej podstaty.

V Hnúšti, dňa 24. apríla 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K035551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súhradná 149 / 5, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/41/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/41/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1377, správca dlžníka :
Vladimír Kováč, nar. 02. 11. 1976,trvale bytom Súhradná 149/5, 962 33 Budča, korešpondenčná adresa:
Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
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Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka : Vladimír
Kováč, nar. 02. 11. 1976,trvale bytom Súhradná 149/5, 962 33 Budča, korešpondenčná adresa: Mičinská
cesta 19, 974 01 Banská Bystrica končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Ing. Kristián Gregor, správca v.r.

K035552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Záslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Selce 31, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/57/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/57/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ivan Záslav, nar. 08.04.1980, trvale bytom Selce 31,
980 13 Hrnčiarska Ves, na korešpondenčnej adrese Školská 9, 974 01 Banská Bystrica, 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: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, 984 01 Lučenec, IČO: 30 794 536
Celková prihlásená suma: 68,75 EUR

V Banskej Bystrici, dňa 24.04.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K035553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luptáková Janette
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 845/25, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/27/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/27/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka: Janette Luptáková, nar. 17.8.1973, trvale bytom Štúrova 845/25, 962 12 Detva zistil počas
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výkonu funkcie správcu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ.
Po tom, ako správca zistil, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, správca týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Janette Luptáková, nar. 17.8.1973, trvale bytom Štúrova
845/25, 962 12 Detva, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K035554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunová Justína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 321/39, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/384/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/384/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNAM O MOŽNOSTI NAHLIADNÚŤ DO SPISU
v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Justína Dunová, nar. 21.09.1957, trvale bytom 9. mája 321/39, 049 16 Jelšava (ďalej len „dlžník“),
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
správcovského spisu 5OdK/384/2019 S 1540 v kancelárii správcu na adrese: J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica.
Nahliadanie do správcovského spisu 5OdK/384/2019 S 1540 je zabezpečované správcom konkurznej podstaty
vyššie uvedeného dlžníka každý pracovný deň v čase od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kancelárii
správcu.
Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť si vopred telefonicky na tel. čísle: 048/472 42 22, resp. emailom na
adrese: office@akpp.sk

V Banskej Bystrici, dňa 24.04.2019
JUDr. Marián Pataj, správca
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K035555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunová Justína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 321/39, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/384/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/384/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU PRE POTREBY POPIERANIA POHĽADÁVOK
v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ustanovením
§ 32 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Justína Dunová, nar. 21.09.1957, trvale bytom 9. mája 321/39, 049 16 Jelšava, č. k. 5OdK/384/2019,
v zmysle ustanovenia §167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a)

bolo podané na predpísanom tlačive a

b)
na bankový účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s. bol zložený
preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie spis. zn.: 5OdK/384/2019 – kaucia na
popieranie.
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;
preddavok slúži na úhradu trov konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR platí, že „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve
percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

V Banskej Bystrici, dňa 24.04.2019
JUDr. Marián Pataj, správca

K035556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Plandorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Ertla 1450/11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1968
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/15/2019 S1577
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

263

Obchodný vestník 82/2019
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/15/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Ingrid Plandorová, nar. 13. 04. 1968, trvale bytom D. Ertla 1450/11, 960 01
Zvolen, korešpondenčná adresa: Veľké Zlievce 90, 991 23 Veľké Zlievce, konkurzné konanie vedené pred
Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 2OdK/15/2019 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
1.kolo
Predmet ponukového konania: Hnuteľná vec
Popis: osobné motorové vozidlo Volkswagen Sharan, EČV: ZV946BN, farba: biela, VIN: WVWZZZ7MZVV041133,
rok výroby: 1997, súpisová hodnota: 200,- €.
Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1 – HNUTEĽNÁ VEC, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 58/2019 dňa 22.03.2019 pod č. K024986.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, predmetu ponuky a výšky
ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Spolu s ponukou záujemca
uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, VS: 00141. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca konkurznej podstaty si však
vyhradzuje právo súhlasu s ponúknutou kúpnou cenou v prípade neprimerane nízkej ponuky.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese
judr.andrasiova@rsnet.sk
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania sa predáva tak, ako „stojí a leží.“ Úspešný záujemca
bude znášať všetky náklady súvisiace s odovzdaním a prevodom majetku.
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Poučenie: Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 24.04.2019

K035557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Kantorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/390/2019 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/390/2019
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 /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ivana Kantorová, nar.
15.04. 1976, trvale bytom Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová, adresa na doručovanie: Družby 13, 974 04
Banská Bystrica (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.:
4OdK/390/2019, zo dňa 11.04.2019 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 Ivana Kantorová, date of birth 15.04. 1976, residency at Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová,
delivery address: Družby 13, 974 04 Banská Bystrica, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform
that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/390/2019 dated on 11th of April
2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2019 dňa
24.04.2019. Dňom 25.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 79/2019 on
24th of April 2019. Bankruptcy was declared on 25th of April 2018.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Dolná 6/A
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Dolná 6/A
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 26.04.2019.

The date 26th of April 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

Mgr. Gabriela Turčáková, správca
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, trustee

K035558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Kantorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/390/2019 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/390/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ivana Kantorová, nar. 15.04. 1976, trvale bytom Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová,
adresa na doručovanie: Družby 13, 974 04 Banská Bystrica 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 znení neskorších
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 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený
vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka Banská Bystrica, číslo účtu
IBAN: SK03 1111 0000 0015 5843 3002. Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy
pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 4OdK/390/2019 – kaucia na popieranie. 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 možno uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková,
správca konkurznej podstaty

K035559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Plánka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná ulica 415, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1989
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1164/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1164/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Štefan Plánka, nar. 02. 10. 1989, trvale bytom Záhradná ulica 415, 980 42
Rimavská Seč, konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 2OdK/1164/2018
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1, § 167p, § 167s zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
a § 48b vyhl. č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.
2.kolo
Predmet ponukového konania: nehnuteľnosť
zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1 – STAVBA, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 35/2019 dňa 19.02.2019 pod č. K015140 nasledovne:
Popis:
nehnuteľnosti evidované na LV č. 51, k. ú. Levkuška, obec Levkuška, okres Revúca:
STAVBA:
1. rodinný dom so súp. č. 32 na parc. č. 17/3, súpisová hodnota 1 000,- €
v podiele dlžníka 7/40.
Lehota na predkladanie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky na súbor nehnuteľností záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu ponuky a výšky ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu
v prípade neúspešnej ponuky.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke výpis z obchodného alebo iného registra nie starší ako 3
mesiace spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, VS: 00135. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca konkurznej podstaty si však
vyhradzuje právo súhlasu s ponúknutou kúpnou cenou v prípade neprimerane nízkej ponuky.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese
judr.andrasiova@rsnet.sk
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania sa predáva tak, ako „stojí a leží.“ Úspešný záujemca
bude znášať všetky náklady súvisiace s odovzdaním, prevodom a vkladom majetku.
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Poučenie: Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie
tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 24.04.2019

K035560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laliová Barbara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kirejevská 35, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1991
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/383/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/383/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation
Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, správca
Kirejevská 361/25, Rimavská Sobota 97901,
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,

k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám. Štefana
dlžníka: Laliová Barbara, nar.: 26.05.1991, trvale bytom:
oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v

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

K035561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laliová Barbara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kirejevská 35, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1991
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/383/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/383/2019
Druh podania:
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 Laliová Barbara, nar.: 26.05.1991, trvale bytom:
Kirejevská 361/25, Rimavská Sobota 97901, 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

K035562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Plánka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná ulica 415, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1989
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1164/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1164/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Štefan Plánka, nar. 02. 10. 1989, trvale bytom Záhradná ulica 415, 980 42
Rimavská Seč, konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 2OdK/1164/2018
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie
na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
2.kolo
Predmet ponukového konania: Hnuteľná vec
Popis: osobné motorové vozidlo Seat Cordoba, EČV: RS455BA, farba: červená, VIN: VSSZZZ6KZXR099664, rok
výroby: 1995, súpisová hodnota: 200,- €.
Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1 – HNUTEĽNÁ VEC, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2019 dňa 19.02.2019 pod č. K015140.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, predmetu ponuky a výšky
ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Spolu s ponukou záujemca
uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, VS: 00135. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca konkurznej podstaty si však
vyhradzuje právo súhlasu s ponúknutou kúpnou cenou v prípade neprimerane nízkej ponuky.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese
judr.andrasiova@rsnet.sk
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania sa predáva tak, ako „stojí a leží.“ Úspešný záujemca
bude znášať všetky náklady súvisiace s odovzdaním a prevodom majetku.
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Poučenie: Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 24.04.2019
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K035563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laliová Barbara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kirejevská 35, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1991
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/383/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/383/2019
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
Laliová Barbara, nar.: 26.05.1991, trvale bytom: Kirejevská 361/25, Rimavská Sobota 97901, oznamujeme,
že Okresný súd Banská Bystrica, uznesením spis. zn. 5OdK/383/2019 zo dňa 15.04.2019. uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 78/2019 K033436 zo dňa 23.04.2019 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 Laliová Barbara, born 26.05.1991, res. Kirejevská 361/25, Rimavská Sobota 97901, our
duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Banská Bystrica, No.
5OdK/383/2019 dated on the 15/4/2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 78/2019 K033436
from 23.04.2019 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.
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
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 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

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

K035564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poliak Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/110/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/110/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.
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JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Tomáš Poliak

K035565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Badín 0, 976 32 Obec Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1978
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/386/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/386/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

4OdK/386/2019
LP Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína Kováčová, nar. 02.02.1978, trvale bytom
Obec Badín, 976 32 Badín, adresa na doručovanie Družstevná 13, 976 32 Badín, oznamuje účastníkom
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Medený Hámor 11, 974 01
Banská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Možnosť
nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z
obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421(0)910700166 alebo prostredníctvom mailu:
sekretariat@lprecovery.sk

V Banskej Bystrici, dňa 24.04.2019

LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K035566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Badín 0, 976 32 Obec Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1978
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/386/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/386/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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4OdK/386/2019
Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok
LP Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína Kováčová, nar. 02.02.1978, trvale bytom
Obec Badín, 976 32 Badín, adresa na doručovanie Družstevná 13, 976 32 Badín, týmto oznamuje v súlade s
§ 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je:
IBAN: SK35 1100 0000 0029 4506 1688
účet vedený v Tatra banka, a.s.

V Banskej Bystrici, dňa 24.04.2019

LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K035567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Radičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Včelince 138, 980 50 Včelince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1952
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/780/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/780/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Margita Radičová, nar. 22. 12. 1952,
trvale bytom Včelince 138, 980 50 Včelince (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.

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná veci, ktorá bola zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 37/2019 dňa 21.02.2019.

Konkrétne sa jedná o nasledovné hnuteľné veci:
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P. č. Popis hnuteľnej veci
1
Nábytok s posteľou

Konkurzy a reštrukturalizácie
Hnuteľné veci
Stav opotreb.
použitá

Pribl. rok výroby
1972

Súpisová hodnota
15,00 €

Deň vydania: 29.04.2019

Poznámka
Stav nábytku primeraný veku

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je hnuteľná vec – nábytok s posteľou,
rok výroby 1972, nábytok je starší a stav zodpovedá veku.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica Slovenská
republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 5OdK/780/2018 – 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. 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 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:
5OdK/780/2018 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

K035568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arnošt Váradi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abovce 197, 980 44 Abovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/791/2018 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/791/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Arnošt Váradi, nar. 15. 12. 1951, trvale bytom Abovce 197, 980 44 Lenartovce, týmto v
zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako "ZoKR") vyhlasujem 1.
kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
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druh: hnuteľná vec
osobné motorové vozidlo - nepojazdné
továrenská značka: ŠKODA FELICIA
Rok výroby : 1996 EČV: RS 492 CU
VIN: TMBEFF613T0271095

Podmienky ponukového konania: 1. Ponuku na kúpu uvedenej hnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 10
kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01
Banská Bystrica, s označením „ponukové konanie 2OdK/791/2018 – NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať: · a. navrhovanú kúpnu cenu, · b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a
aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa,
fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca
poukáže vrátenie zálohy, · c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) vyššie
uvedeného osobného motorového vozidla spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o
nadobudnutie OMV ŠKODA FELICIA, VIN: TMBEFF613T0271095") · d. ponúkanú kúpnu cenu za hnuteľnú vec v
mene euro; · e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia, · f. podpis
záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo osoby
oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej ponuke ako jej
prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]); · spolu s ponukou (ako jej
prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej osoby podpisujúcej ponuku,
ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu totožnosti;
3.Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny uvedeného
osobného motorového vozidla na bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu so správou pre
prijímateľa: 2OdK/791/2018 S1307. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v deň skončenia lehoty
na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného osobného motorového vozidla (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
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elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 2 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K035569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akurátna Špiriaková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýto pod Ďumbierom 298, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/244/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/244/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

·
·

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

Mgr. Robert Antal
správca

K035570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akurátna Špiriaková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýto pod Ďumbierom 298, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/244/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/244/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu vyššieoznačeného úpadcu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok - piatok počas
úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 048/429 99 60
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo na e-mailovej adrese: sekretariat@akantal.sk.

Mgr. Robert Antal
správca

K035571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 4902/27, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/417/2018 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/417/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/417/2018 zo dňa 15.05.2018 zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 96/2018 zo dňa 21.05.2018 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka – Andrea Kováčová,
nar. 07.06.1992, bytom Topoľová 4902/27, 974 01 Banská Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka Andrey Kováčovej, bol ustanovený za správcu dlžníka JUDr. Mário Keleti so sídlom kancelárie: Hlavná 36,
981 01 Hnúšťa. Účinky ustanovenia správcu nastali 22.05.2018.
JUDr. Mário Keleti, so sídlom Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S 1241, ako správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov preto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Andrea Kováčová, nar. 07.06.1992, bytom Topoľová 4902/27, 974
01 Banská Bystrica sa končí.
Na základe doručeného dlžníkovho Návrhu na vyhlásenie konkurzu, ním poskytnutej súčinnosti, ako aj na základe
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici
zo dňa 15.05.2018, sp. zn. 4OdK/417/2018, na majetok dlžníka Andrea Kováčová, nar. 07.06.1992, bytom
Topoľová 4902/27, 974 01 Banská Bystrica zrušuje.
JUDr. Mário Keleti, správca

K035572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akurátna Špiriaková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýto pod Ďumbierom 298, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/244/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/244/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo dňa 29. 5. 2000, o konkurznom konaní, ako správca
vyššieoznačeného úpadcu, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 16.04.2019, č.
k. 2OdK/244/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, announce you, that bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate by Order of
the District Court Banská Bystrica, proc. No: 2OdK/244/2019 dated on 16.04.2019.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2019, dňa
24.04.2019. Dňom 25.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This Order of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 79/2019 on 24.04.2019
The bankruptcy was declared on 25.04.2019.
V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR"), veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská
republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je
oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil
zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor are allowed to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Robert Antal, seated Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovak republic. In case registrations are not delivered on time, these will
be considered as claims included in bankruptcy, but the creditors will not be allowed to exercise the voting rights
and other rights associated with lodged claims. A secured creditor of a home loan is entitled to lodge the claim
only if the loan for housing is already payable in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank
was already lodged. Creditor´s claim arising in the future or depending on the fulfillment of certain conditions, or
creditor´s claim applying against another person as a debtor, and at the same time claims secured by security
right applicable to the estate of debtor, are allowed to be lodged in the same way. The registration has to be filled
in a particular registration form and has to contain the requirements stated by the law, otherwise these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky, celková suma pohľadávky a podpis. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
The basic elements of registration is the information about the name, surname and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim, total amount of claim and
signature of the registration. Claims depending on the fulfillment of certain conditions have to contain the basis on
which the claim shall arise or the condition on which the claim is dependent.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
If application of claims doesn´t fulfill the requirements stated by the law or is not signed or dated, these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings. The trustee or the court is not obliged to ask creditor for
amending or repairing the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
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

281

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest. Interests shall be
distributed in accordance with the legal cause. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is
not logged in the euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central
Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated and the trustee in writing about the stated
representative notified, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form delivered to trustee or District court can not be corrected or changed.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is dedicated to foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the Debtor
business documentation.

Mgr. Robert Antal
správca

K035573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pustaj Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predné Halny 1881/43, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/162/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/162/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
v zmysle ustanovenia § 167j v spojení s ustanovením § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. a v zmysle ustanovenia §
37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

Dlžník:
Stanislav Pustaj, nar. 30.08.1955, trvale bytom Predné Halny 1881/43, 977 01
Brezno; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Pustaj, s miestom podnikania Predné
Halny 1881/43, 977 01 Brezno, IČO: 44 084 196
Spisová značka:

4OdK/162/2019

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
p.
Deň
Identifikácia súpisovej zložky majetku
č.
zapísania
pozemok parc. č. KN-E 15307/3, druh pozemku orná pôda o výmere 40 m2, zapísaný na
1. LV č. 11147, okres Brezno, obec Brezno, k.ú. Brezno
24.04.2019
·
spoluvlastnícky podiel : 1/22
2. pozemok parc. č. KN-C 5621, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 132
m2, zapísaný na LV č. 815, okres Brezno, obec Brezno, k.ú. Brezno
24.04.2019
·
spoluvlastnícky podiel : 1/24
·
spoluvlastnícky podiel : 13/264
3. pozemok parc. č. KN-C 5622, druh pozemku záhrada o výmere 211 m2, zapísaný na LV
č. 815, okres Brezno, obec Brezno, k.ú. Brezno
24.04.2019
·
spoluvlastnícky podiel : 1/24
·
spoluvlastnícky podiel : 13/264

Dôvod
zapísania

Súpis.
hodnota

§ 167h ods. 1 0,27 €
ZKR
§ 167h ods. 1 31,73 €
ZKR

§ 167h ods. 1 50,74 €
ZKR

Súpisová hodnota vyššie identifikovaných nehnuteľností bola určená správcom podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2
k zákonu č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.

V Banskej Bystrici, dňa 24.04.2019
JUDr. Marián Pataj, správca

K035574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magula Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 1750 / 18, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/602/2018 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/602/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, S1500, správca dlžníka:
Jaroslav Magula, nar. 31. 10. 1969, trvale bytom Švermova 1750/18, 974 01 Banská Bystrica; obchodné meno
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Jarik - Jaroslav Magula, s miestom podnikania Švermova 1750/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 462 448,
týmto 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 zmien a doplnkov (ďalej len ZKR) oznamuje, že splnil rozvrhu výťažku.
Po splnení rozvrhu výťažku sa z uvedeného dôvodu konkurz na majetok dlžníka : Jaroslav Magula, nar. 31. 10.
1969, trvale bytom Švermova 1750/18, 974 01 Banská Bystrica; obchodné meno Jarik - Jaroslav Magula, s
miestom podnikania Švermova 1750/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 462 448 k o n č í.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K035575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokošová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 49/8, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/158/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/158/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Silvia
Pokošová, nar. 26. 06. 1985, trvale bytom Lučenecká 49/8, 991 22 Bušince, podľa ustanovení zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a
doplnkov vyhlasuje I. kolo ponukového konania majetku tvoriaceho konkurznú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1. Predmetom ponukového konania hnuteľná vec, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 72/2019
zo dňa 11.04.2019, pod položkou por. č. 1..
2. Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec v celosti, odpredaj akéhokoľvek spoluvlastníckeho podielu je
vylúčený.
II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Pokošová– neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu v rámci úradných hodín.
Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Každý účastník ponukového konania musí zložiť zálohu vo výške ponúknutej ceny, a to na účet správcu
vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., číslo účtu (IBAN) : SK74 0900 0000 0051 3253 5421 a to tak, že táto musí
byť na účet správcu pripísaná najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
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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- identifikačné údaje účastníka a doklad: pri fyzických osobách obojstrannú fotokópiu občianskeho preukazu a pri
právnických osobách výpis z príslušného registra,
- kontaktné údaje,
- označenie ponukového konania podľa čísla Obchodného vestníka
- výšku ponúkanej ceny,
- dátum a podpis účastníka,
- čestné prehlásenie účastníka, že v prípade úspechu v ponukovom konaní je ochotný uhradiť všetky správne
poplatky za prepis motorového vozidla.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Záujemcovia o vykonanie obhliadky, prípadne podrobnejšie informácie, musia oznámiť svoj záujem
prostredníctvom e-mailu na adrese: reallux@reallux.sk. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia
získať aj v rámci vopred dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 23.04.2019
JUDr. Daniel Janšo, správca

K035576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudráč Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhorské 81, 985 25 Uhorské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/15/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/15/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Ján
Kudráč, nar. 17. 04. 1966, trvale bytom Uhorské 81, 985 25 Uhorské, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
vyhlasuje I. kolo ponukového konania majetku tvoriaceho konkurznú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľných vecí, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 57/2019 zo dňa 21.03.2019 pod zn. K024619, pod položkou por. č. 1. a č. 2..
2. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností v príslušných spoluvlastníckych podieloch, odpredaj
jednotlivých nehnuteľností je vylúčený.
II. Podmienky ponukového konania :

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Kudráč– neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu v rámci úradných hodín. Lehota
na predkladanie ponúk je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Každý účastník ponukového konania musí zložiť zálohu vo výške ponúknutej ceny, a to na účet správcu
vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., číslo účtu (IBAN) : SK74 0900 0000 0051 3253 5421 a to tak, že táto musí
byť na účet správcu pripísaná najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a doklad: pri fyzických osobách obojstrannú fotokópiu občianskeho preukazu a pri
právnických osobách výpis z príslušného registra,
- kontaktné údaje,
- označenie ponukového konania podľa čísla Obchodného vestníka
- výšku ponúkanej ceny,
- dátum a podpis účastníka,
- čestné prehlásenie účastníka, že v prípade úspechu v ponukovom konaní je ochotný uhradiť všetky správne
poplatky za prepis motorového vozidla.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Záujemcovia o vykonanie obhliadky, prípadne podrobnejšie informácie, musia oznámiť svoj záujem
prostredníctvom e-mailu na adrese: reallux@reallux.sk. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia
získať aj v rámci vopred dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 23.04.2019
JUDr. Daniel Janšo, správca

K035577
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:
Iné zverejnenie

V súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR, správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh.
JUDr. Mário Keleti, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K035578
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 o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zlatica Herková, nar. 04. 08. 1972, trvale
bytom Pod Sekvojou 1892/21, 968 01 Nová Baňa, na korešpondenčnej adrese Kláštorná 109, 949 01 Nitra,
týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že dňa
24.04.2019 si prihlásil prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 9070,93 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok dňa 24.04.2019.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K035579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiná 356, 991 05 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1992
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/139/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/139/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

Súp.
Typ
zložka
Podstata
majetku
č.
Hnuteľná Všeobecná
1.
vec
podstata
2.

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Motorové vozidlo 400
Opel Astra, kombi
Motorové vozidlo VOLKSWAGEN polo, 300
kombi

Stav
Ojazdené,
nepojazdné
Ojazdené,
nepojazdné

Rok
Zabezpečenie Spoluvlastnícky
výroby
podiel dlžníka
2001

Nie

1/1

Nie
2001

24.4.2019
24.4.2019

1/1
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V Banskej Bystrici, dňa 24.4.2019
MK Recovery, k.s., správca

K035580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kminiak Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stožok 173, 962 12 Stožok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/205/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/205/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania č.1
Dňa 12.04.2019 Správca vyhlásil I. kolo ponukového konania č.1 na speňažovanie majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka: Milan Kminiak, nar. 12.06.1974, trvale bytom: Stožok 173, 962 12 Detva –
Stožok, podnikajúci pod obchodným menom: Milan Kminiak-BUKY, s miestom podnikania Stožok 173,
962 12 Detva- Stožok, IČO: 46993037.
I. kolo ponukového konania č. 1 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 72/2019 deň vydania 11.04.2019, na
speňaženie majetku zapísaného vo všeobecnej podstate zverejnený v OV pod č. 69/2019, deň vydania
08.04.2019.
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 23.04.2018 do 14:00
hod.
V lehote uvedenej v ponukovom konaní nebola správcovi doručená žiadna ponuka a správca ponukové konanie
vyhodnotil ako neúspešné.
V Banskej Bystrici, dňa 24.04.2019

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

K035581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kminiak Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stožok 173, 962 12 Stožok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/205/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/205/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania č.2
Dňa 12.04.2019 Správca vyhlásil I. kolo ponukového konania č. 2 na speňažovanie majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka: Milan Kminiak, nar. 12.06.1974, trvale bytom: Stožok 173, 962 12 Detva –
Stožok, podnikajúci pod obchodným menom: Milan Kminiak-BUKY, s miestom podnikania Stožok 173,
962 12 Detva- Stožok, IČO: 46993037.
I. kolo ponukového konania č. 2 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 72/2019 deň vydania 11.04.2019, na
speňaženie majetku zapísaného vo všeobecnej podstate zverejnený v OV pod č. 69/2019, deň vydania
08.04.2019.
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 23.04.2018 do 14:00
hod.
V lehote uvedenej v ponukovom konaní nebola správcovi doručená žiadna ponuka a správca ponukové konanie
vyhodnotil ako neúspešné.
V Banskej Bystrici, dňa 24.04.2019
Mgr. Martina Vaculčíková, správca

K035582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kminiak Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stožok 173, 962 12 Stožok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/205/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/205/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania č.1
Mgr. Martina Vaculčíková, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925 (ďalej len „Správca“)
vyhlasuje II. kolo ponukového konania č.1 na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Milan
Kminiak, nar. 12.06.1974, trvale bytom: Stožok 173, 962 12 Detva – Stožok, podnikajúci pod obchodným
menom: Milan Kminiak-BUKY, s miestom podnikania Stožok 173, 962 12 Detva- Stožok, IČO: 46993037,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej len „Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 1 zverejnený v OV
pod č. 69/2019, deň vydania 08.04.2019:
Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC, osobné motorové vozidlo
RENAULT LAGUNA
Rok výroby: 2002
farba: červená metalíza
Stav: ojazdené
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 500,- Eur

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu Mgr. Martina Vaculčíková, sídlo
kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, osobne alebo poštou, najneskôr v
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 14:00 hod.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK09 0900 0000 0051 5610 6330, VS:
152052019 pričom v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Milan
Kminiak, AUTO, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, čestné vyhlásenie o tom, že
záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami
ponukového konania vyhláseného správcom.
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4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. sa
neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky.
4.8. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: vaculcikova@agbr.sk
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 24.04.2019
V Banskej Bystrici, dňa 24.04.2019
Mgr. Martina Vaculčíková, správca

K035583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polešenská Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Pršany 44, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/406/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/406/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo vyššie uvedenom konaní je možné
nahliadať v kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, a to v
pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred
písomne na uvedenej adrese alebo emailom na holubekm@gmail.com.
V Banskej Bystrici, dňa 25.04.2019
Ing. Marián Holúbek, správca
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K035584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polešenská Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Pršany 44, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/406/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/406/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ustanovený správca týmto v zmysle 32 ods. 7 písm. b zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, oznamuje bankový účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., č.ú. SK79 1100 0000 0026 2209
8814, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu v súvislosti s popretím pohľadávky v hore uvedenom konkurznom
konaní.
V Banskej Bystrici, dňa 25.04.2019
Ing. Marián Holúbek, správca

K035585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Stríž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Partizán 18, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/248/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/248/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Háberová konkurzný správca úpadcu: Martin Stríž nar. 24.03.1981 trvale bytom Nový Partizán 18.
96231 Sliač, v konkurznom konaní vedenom na OS Banská Bystrica pod č.k. 2OdK/248/2019 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 č. 1 96001 Zvolen v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 8.00 11.00 hod a od 12.00 - 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
možno podať písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na t.č. 0905541081.
Vo Zvolene 24.4. 2019

JUDr. Eva Háberová správca

K035586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Start Management s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 863 923
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2018 S695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Martin Kováčik, správca konkurznej podstaty úpadcu Start Management s.r.o. „v konkurze“, so sídlom
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 863 923, podľa ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
27.05.2019 o 10.30 hod. v sídle kancelárie správcu na adrese Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
s nasledovným programom schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba člena veriteľského výboru
3. Záver.
Pri zisťovaní prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
V Banskej Bystrici, dňa 24.04.2019
JUDr. Martin Kováčik, správca konkurznej podstaty

K035587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Buršík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 326/37, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1974
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/147/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/147/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, značka správcu S 1826 (ďalej aj
ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 19.02.2019, pod č. k. 5OdK/147/2019
ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Peter Buršík, nar. 06.03.1974, trvale bytom
Dukelských hrdinov 326/37, 965 01 Žiar nad Hronom, korešpondenčná adresa: Dr. Janského 477/4, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Peter Buršík, s miestom podnikania: Dukelských hrdinov 326/37, 965 01 Žiar
nad Hronom, IČO: 41940792 (ďalej aj ako „Dlžník“).
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 39/2019 zo dňa 25.02.2019 (ďalej aj ako „Uznesenie“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje, vo veci konkurzu na majetok dlžníka Peter Buršík, nar. 06.03.1974, trvale bytom
Dukelských hrdinov 326/37, 965 01 Žiar nad Hronom, korešpondenčná adresa: Dr. Janského 477/4, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Peter Buršík, s miestom podnikania: Dukelských hrdinov 326/37, 965 01 Žiar
nad Hronom, IČO: 41940792, nebol zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je
možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
V Lučenci, dňa 24.04.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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RESKON, k.s., Správca

K035588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružiná 44, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1963
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/45/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/45/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, SR, značka správcu S 1826 (ďalej
aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23. 01. 2019, pod č. k.
4OdK/45/2019 ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Ján Oláh, nar. 30.09.1963,
trvale bytom Ružiná 44, 985 52 Divín (ďalej aj ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 27.09.2018, súčinnosti tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka zo dňa 12.02.2019 správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade s ust. § 166i ZKR
a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Ján Oláh, nar. 30.09.1963, trvale bytom Ružiná 44,
985 52 Divín, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ján Oláh, nar. 30.09.1963, trvale bytom
Ružiná 44, 985 52 Divín, občan SR pod sp. zn.: 4OdK/45/2019, zrušuje.
V Lučenci, dňa 24.04.2019
RESKON, k.s., Správca

K035589
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/351/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/351/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka:
Súpisová
zložka č.
1
2

Obchodné meno

Sídlo

IČO

Právny dôvod vzniku

TRANSFER
International Staff k.s.
TRANSFER
International Staff k.s.

Račianska 96, 831 02
48 260 436
Bratislava
Račianska 96, 831 02 Hrnčiarska
Bratislava
Ves

Súpisová
hodnota
v EUR

zadržiavaná zrážka zo mzdy vykonaná na základe
471,45 EUR
príkazu na začatie exekúcie EX24046/15
zadržiavaná zrážka zo mzdy vykonaná na základe 1162,58
príkazu na začatie exekúcie EX24051/15
EUR

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K035590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamenská Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 845/23, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/140/2017 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/140/2017
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: Margita Kamenská, nar.: 19.05.1953, bytom Železničná 845/23,
990 01 Veľký Krtíš, 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

K035591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Veľký Blh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Blh 9, 980 22 Veľký Blh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 690
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 47-24K 330/98-Mš
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
47-24K 330/98-Mš
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Pavel Vrška, správca konkurznej podstaty Poľnohospodárske družstvo Veľký Blh v konkurze,
IČO: 36 005 690 so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul. M. R. Štefánika č. 2 ponúka na odpredaj
majetok patriaci do konkurznej podstaty tohto úpadcu v I I. kole a to: nehnuteľnosti v k. ú. Dražice
zapísané na LV č. 282 parc. č. 340 záhrady 904m2, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/12, na LV č.
384 parc. č. 94/1 záhrady 358m2 spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/12, meliorácia pozemku parc. č.
1117 na LV č. 296, cesta na hospodársky dvor na parc. č. 224, v k. ú. Nižný Blh zapísané na LV č. 423
parc. č. 139 zast. pl. a nádvoria 138 m2 spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/12, na LV č. 425 parc. č.
146 záhrady 35 m2 spoluvlastnícky podiel 9/12, nebytový priestor č. 2-2 v 6 bytovej jednotke súp. č. 421
na parc. č. 1731/3 na LV č. 770, meliorácia pozemku parc. č. 569/3, odtokový kanál na parc. č. 569/3,
odtokový kanál na parc. č. 3410/2, k. ú. Vyšný Blh – nebytový priestor č. 2-2 v 6 bytovej jednotke súp. č.
366 stojacej na parc. č. 1240/48 na LV č. 1051, žumpa č. 1 na parc. č. 551 na LV č. 1041, žumpa č. 2 na
parc. č. 805/6 na LV č. 47, žumpa č. 3 na parc. č. 805/5 na LV č. 47, žumpa č. 4 na parc. č. 805/37 na LV
č. 47, príjazdová cesta na parc. č. 805/1, odvodnenie pozemkov na parc. č. 1237, meliorácia pozemku
parc. č. 569, meliorácia pozemku parc. č. 3410, meliorácia pozemku parc. č. 1244 na LV č. 1177,
meliorácia pozemku parc. č. 1244 na LV č. 744, meliorácia pozemku na parc. č. 405, meliorácia
pozemku parc. č. 378, poľná cesta na parc.č. 4584/1, podzemná nádrž na parc. č. 4567/1, inžinierske
siete na parc. č. 805/1, vodárnička na parc. č. 1243/1, vodovod na parc. č. 805/1, 4565/2, 4567/1, 4564,
4565, 536, 537. Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať v dňoch 4. 9. 2018 od 10.00 hod. do 14.00
hod. a 7. 9. 2018 od 10.00 hod. do 14.00 hod. Záujemcovia o odkúpenie nehnuteľností predložia ponuky
kúpnej ceny na každú nehnuteľnosť osobitne na Krajský súd v Banskej Bystrici ul. Skuteckého č. 7, 974
87 Banská Bystrica v uzatvorenej obálke s označením: Ponuka – konkurz - neotvárať, č. k. 4724K330/98-Mš v lehote najneskôr 15 dní od zverejnenia tejto ponuky. Bližšie informácie o odpredaj
nehnuteľností u správcu konkurznej podstaty JUDr. Pavla Vršku so sídlom kancelárie Veľký Krtíš, ul.
M. R. Štefánika č. 2, číslo tel. 0918 492782. Vo Veľkom Krtíši, dňa 23. apríla 2019 JUDr. Pavel Vrška
správca konkurznej podstaty
K035592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Veľký Blh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Blh 9, 980 22 Veľký Blh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 690
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 47-24K 330/98-Mš
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
47-24K 330/98-Mš
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Pavel Vrška, správca konkurznej podstaty Poľnohospodárske družstvo Veľký Blh v konkurze, IČO: 36 005
690 so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul. M. R. Štefánika č. 2 ponúka na odpredaj majetok patriaci do
konkurznej podstaty tohto úpadcu v I I. kole a to: nehnuteľnosti v k. ú. Dražice zapísané na LV č. 282 parc. č. 340
záhrady 904m2, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/12, na LV č. 384 parc. č. 94/1 záhrady 358m2
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/12, meliorácia pozemku parc. č. 1117 na LV č. 296, cesta na hospodársky
dvor na parc. č. 224, v k. ú. Nižný Blh zapísané na LV č. 423 parc. č. 139 zast. pl. a nádvoria 138 m2
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/12, na LV č. 425 parc. č. 146 záhrady 35 m2 spoluvlastnícky podiel 9/12,
nebytový priestor č. 2-2 v 6 bytovej jednotke súp. č. 421 na parc. č. 1731/3 na LV č. 770, meliorácia pozemku
parc. č. 569/3, odtokový kanál na parc. č. 569/3, odtokový kanál na parc. č. 3410/2, k. ú. Vyšný Blh – nebytový
priestor č. 2-2 v 6 bytovej jednotke súp. č. 366 stojacej na parc. č. 1240/48 na LV č. 1051, žumpa č. 1 na parc. č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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551 na LV č. 1041, žumpa č. 2 na parc. č. 805/6 na LV č. 47, žumpa č. 3 na parc. č. 805/5 na LV č. 47, žumpa č.
4 na parc. č. 805/37 na LV č. 47, príjazdová cesta na parc. č. 805/1, odvodnenie pozemkov na parc. č. 1237,
meliorácia pozemku parc. č. 569, meliorácia pozemku parc. č. 3410, meliorácia pozemku parc. č. 1244 na LV č.
1177, meliorácia pozemku parc. č. 1244 na LV č. 744, meliorácia pozemku na parc. č. 405, meliorácia pozemku
parc. č. 378, poľná cesta na parc.č. 4584/1, podzemná nádrž na parc. č. 4567/1, inžinierske siete na parc. č.
805/1, vodárnička na parc. č. 1243/1, vodovod na parc. č. 805/1, 4565/2, 4567/1, 4564, 4565, 536, 537.
Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať v dňoch 6.5.2019 od 10.00 hod. do 14.00 hod. a 10.5.2019 od 10.00
hod. do 14.00 hod. Záujemcovia o odkúpenie nehnuteľností predložia ponuky kúpnej ceny na každú nehnuteľnosť
osobitne na Krajský súd v Banskej Bystrici ul. Skuteckého č. 7, 974 87 Banská Bystrica v uzatvorenej obálke s
označením: Ponuka – konkurz - neotvárať, č. k. 47-24K330/98-Mš v lehote najneskôr 15 dní od zverejnenia tejto
ponuky. Bližšie informácie o odpredaj nehnuteľností u správcu konkurznej podstaty JUDr. Pavla Vršku so sídlom
kancelárie Veľký Krtíš, ul. M. R. Štefánika č. 2, číslo tel. 0918 492782. Vo Veľkom Krtíši, dňa 23. apríla 2019
JUDr. Pavel Vrška správca konkurznej podstaty

K035593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Veľký Blh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Blh 9, 980 22 Veľký Blh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 690
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 47-24K 330/98-Mš
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
47-24K 330/98-Mš
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Pavel Vrška, správca konkurznej podstaty Poľnohospodárske družstvo Veľký Blh v konkurze,
IČO: 36 005 690 so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul. M. R. Štefánika č. 2 ponúka na odpredaj
majetok patriaci do konkurznej podstaty tohto úpadcu v I. kole a to: Hnuteľné veci: v k. ú. Vyšný Blh –
tabaková sušiareň č. 8, tabaková sušiareň č. 9, tabaková sušiareň č. 10, tabaková sušiareň č. 16, tabaková
sušiareň č. 1014, ľahký vykurovací olej, jutové vrecia, ďatelinové semeno, lucernové semeno, ďatelina
lúčna, slnečnicové semeno, kukurica – zrno, senáž, Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať v dňoch
6. 5. 2019 od 10.00 hod. do 14.00 hod. a 10. 5. 2019 od 10.00 hod. do 14.00 hod. Záujemcovia o
odkúpenie nehnuteľností predložia ponuky kúpnej ceny na každú nehnuteľnosť osobitne na Krajský súd
v Banskej Bystrici ul. Skuteckého č. 7, 974 87 Banská Bystrica v uzatvorenej obálke s označením:
Ponuka – konkurz - neotvárať, č. k. 47-24K330/98-Mš v lehote najneskôr 15 dní od zverejnenia tejto
ponuky. Bližšie informácie o odpredaj nehnuteľností u správcu konkurznej podstaty JUDr. Pavla Vršku
so sídlom kancelárie Veľký Krtíš, ul. M. R. Štefánika č. 2, číslo tel. 0918 492782. Vo Veľkom Krtíši,
dňa 23. apríla 2019 JUDr. Pavel Vrška správca konkurznej podstaty
K035594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elza Kapšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čamovce 163, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/310/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/310/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Elza Kapšová, nar. 12. 01. 1962, Čamovce 163, 986 01 Fiľakovo, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 2OdK/310/2019, oznamuje veriteľom, že 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

297

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.
a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0904 320 100, alebo písomne
na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese: natalia.milanova@gmail.com.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K035595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elza Kapšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čamovce 163, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/310/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/310/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VEC: Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

„Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

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

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

„Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Elza Kapšová, nar. 12. 01. 1962, Čamovce 163, 986 01 Fiľakovo
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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(„ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.
2OdK/310/2019-12 zo dňa 1. apríla 2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 70/2019 dňa 09.04.2019,
vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
SR.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
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)

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)

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

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

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Elza Kapšová, 12. 01. 1962, Čamovce 163, 986 01
Fiľakovo, is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No.
2OdK/310/2019-12 dated 01.04.2019, it was published in the Commercial bulletin No. 70/2019 from
09.04.2019, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Natália Miľanová,
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.
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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 regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
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The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

Mgr.
správca (trustee)

Natália

Miľanová
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K035596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elza Kapšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čamovce 163, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/310/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/310/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Elza Kapšová, nar. 12. 01. 1962, Čamovce 163, 986 01 Fiľakovo, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 2OdK/310/2019, 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 mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5, 7 a
19 ZKR:

§ 167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.

§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K035597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Gabriel Tanóczky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 128, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/360/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/360/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Mgr. Gabriel Tanóczky, nar. 19. 04. 1963, trvale bytom Holiša 128, 985 57 Holiša; obchodné
meno Mgr. Gabriel Tanóczky ŠPORT – HOBBY, s miestom podnikania J. Bottu 2, 984 01 Lučenec, IČO: 30
213 452, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 4OdK/360/2019,
oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase
od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č.
0904 320 100, alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese:
natalia.milanova@gmail.com.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K035598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Gabriel Tanóczky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 128, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/360/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/360/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VEC: Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved
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„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

„Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"
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"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

„Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Mgr. Gabriel Tanóczky, nar. 19. 04. 1963, trvale bytom Holiša 128,
985 57 Holiša; obchodné meno Mgr. Gabriel Tanóczky ŠPORT – HOBBY, s miestom podnikania J. Bottu 2,
984 01 Lučenec, IČO: 30 213 452 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/360/2019 zo dňa 4. apríla 2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 71/2019 dňa 10.04.2019, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Natália
Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
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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
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zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Mgr. Gabriel Tanóczky, 19. 04. 1963, Holiša 128, 985
57 Holiša; Mgr. Gabriel Tanóczky ŠPORT – HOBBY, J. Bottu 2, 984 01 Lučenec, IČO: 30 213 452, is our
responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No. 4OdK/360/2019 dated
04.04.2019, it was published in the Commercial bulletin No. 71/2019 from 10.04.2019, proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
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court to pass the limitation period and termination of the right.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
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with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

Mgr.
správca (trustee)

Natália

Miľanová

K035599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Gabriel Tanóczky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 128, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/360/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/360/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Mgr. Gabriel Tanóczky, nar. 19. 04. 1963, trvale bytom Holiša 128, 985 57 Holiša; obchodné
meno Mgr. Gabriel Tanóczky ŠPORT – HOBBY, s miestom podnikania J. Bottu 2, 984 01 Lučenec, IČO: 30
213 452, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 4OdK/360/2019, 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 mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l
ods. 5 a § 32 ods. 3, 5, 7 a 19 ZKR:

§ 167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
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§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

Mgr. Natália Miľanová, správca

K035600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šarkӧzi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 73, 966 61 Hodruša-Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/393/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/393/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Jozef Šarkӧzi, nar. 09. 10. 1972, trvale bytom Dolné Hámre 73, 966 61 Hodruša-Hámre,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 4OdK/393/2019, oznamuje
veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod.
do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0904 320 100,
alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese: natalia.milanova@gmail.com.

Mgr. Natália Miľanová, správca
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K035601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šarkӧzi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 73, 966 61 Hodruša-Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/393/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/393/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VEC: Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

„Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
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"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

„Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Jozef Šarkӧzi, nar. 09. 10. 1972, trvale bytom Dolné Hámre 73, 966
61 Hodruša-Hámre („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, č. k. 4OdK/393/2019 zo dňa 11. apríla 2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 79/2019
dňa 24.04.2019, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka
13, 960 01 Zvolen, SR.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.

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

314

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
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
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

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

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Jozef Šarkӧzi, 09. 10. 1972, trvale bytom Dolné Hámre
73, 966 61 Hodruša-Hámre, is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica
(Slovakia) No. 4OdK/393/2019 dated 11.04.2019, it was published in the Commercial bulletin No. 79/2019
from 24.04.2019, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Natália
Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
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The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

Mgr.
správca (trustee)

Natália

Miľanová

K035602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šarkӧzi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 73, 966 61 Hodruša-Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
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Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/393/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/393/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Jozef Šarkӧzi, nar. 09. 10. 1972, trvale bytom Dolné Hámre 73, 966 61 Hodruša-Hámre,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 4OdK/393/2019, 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 mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32
ods. 3, 5, 7 a 19 ZKR:

§ 167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.

§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

Mgr. Natália Miľanová, správca
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K035603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Trochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 142, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/244/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/244/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Mário Trochan, nar. 13.04.1970, bytom
Ličartovce 142, 082 03 Lemešany, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ
zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. 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:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
Číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
5OdK/244/2019 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K035604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Trochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 142, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/244/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/244/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Mário Trochan, nar. 13.04.1970, bytom
Ličartovce 142, 082 03 Lemešany, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení
neskorších zmien oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, počas pracovných dní v úradných hodinách: 8:00 - 12:00 hod a 13:00 15:00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom emailu na info@eubankrupt.sk.
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca
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K035605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GEBRA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 61 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 697 585
Obchodné meno správcu:
1. oddlžovacia k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2018 S1882
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
Právo:
Por. Popis
Dôvod
č.
vzniku
1.
Peňažná pohľadávka vo vlastníctve úpadcu voči dlžníkovi: TAJANA, s.r.o., so sídlom zmluva
Dukelská 58/65, 087 01 Giraltovce, IČO: 31703585, vo výške 23957,34 eur
s príslušenstvom.
Poznámka:
Podľa § 78 ods. 1 ZKR sa do súpisu majetku zapisuje poznámka o spornom zápise
majetku súpisovej položky č. 1 v prospech osoby: TAJANA, s.r.o., so sídlom Dukelská
58/65, 087 01 Giraltovce, IČO: 31703585 z dôvodu, že táto osoba odporuje pohľadávku
v konaní zn. 7C/291/2015 na Okresnom súde Prešov.

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová hodnota
23957,34
eur
s príslušenstvom

Deň vyhotovenia súpisu: 19.04.2019

1. oddlžovacia k.s., správca

K035606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Majzel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 74/26, 059 41 Tatranská Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/141/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/141/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Milan Majzel, nar. 28.01.1979, Štúrova 74/26, 059 41 Tatranská Štrba, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/141/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to
bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0004 6267 4405.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
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pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Daniel Fink, správca

K035607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marinič Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 575/57, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1952
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/23/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/23/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca dlžníka Dušan Marinič, nar. 20.10.1952, bytom
Strojárska 575/57, 069 01 Snina, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR po speňažení konkurznej
podstaty oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov dlžníka.

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

K035608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1469 / 32, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/70/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/70/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa:
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
·

pohľadávka v celkovej sume

115,00 €
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Pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok . V súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. je
možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku.
JUDr. Stela Wiledová, správkyňa

K035609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Záhorec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 1577 / 6, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/43/2019 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/43/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako ustanovený správca vo veci oddlženia - konkurzom Jána Záhoreca týmto
oznamujem v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K035610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedák Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 21 / 25, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/121/2019 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/121/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dominik Pastier, správca dlžníka Ernest Fedák, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 KR zverejňuje, že sa
k o n č í konkurz na majetok dlžníka Ernest Fedák, nar. 07.11.1954 z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Dominik Pastier, správca dlžníka Ernest Fedák

K035611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Šidlovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
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Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/120/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/120/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Mária Šidlovská, nar.: 01.09.1995, trvale bytom
Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč, sp. zn.: 5OdK/120/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bardejove, dňa 24.04.2018

JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca

K035612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Melich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 3824/24, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/736/2018 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/736/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie oneskorene prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ust. § 167l ods. 3 ZKR týmto oznamujem, že dňa 23.04.2019 bola do zoznamu pohľadávok
zapísaná oneskorene prihlásená pohľadávka veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 713, v celkovej sume 420,20-€.
V zmysle § 167l ods. 5 ZKR v nadväznosti na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR túto oneskorene prihlásenú
pohľadávku môže poprieť len iný veriteľ prihlásený v tomto konkurze, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku.

V Prešove dňa 24.04.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovený konkurzný správca

K035613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kateřina Boháčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorany 35, 059 93 Podhorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/150/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/150/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
dlžníka Kateřina Boháčová, nar.: 05.10.1973, Podhorany 35, 059 93 Podhorany, sp. zn.: 2OdK/150/2019.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

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

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený
V Bardejove, dňa 24.04.2019
Ing. Jarmila Lišivková, 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

325

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

K035614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Eliáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/256/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/256/2019
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:
Jozef Eliáš, nar. 18.06.1950, bytom Bajkalská 2, 080 01 Prešov
v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/256/2019, 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 24.04.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovený konkurzný správca
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K035615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radoma ---, 090 42 Radoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/108/2019 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/108/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako ustanovený správca vo veci oddlženia - konkurzom Andreja Uličného týmto
oznamujem v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K035616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Grundzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/239/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/239/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/239/2019 zo dňa 15.04.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 79/2019 dňa 24.04.2019 pod značkou K033923, som bola ustanovená za správcu
dlžníka Angelika Grundzová, nar.: 13.11.1971, Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné.

V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- EUR (s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK69 0900
0000 0051 3435 7462 (Slovenská sporiteľňa, a.s.). Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatná kaucia.

V Bardejove, dňa 24.04.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Jarmila Lišivková – správca

K035617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Grundzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/239/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/239/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jarmila Lišivková konkurzný správca dlžníka Angelika Grundzová, nar.: 13.11.1971, Podskalka 5903/92, 066
01 Humenné oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od
15:00 do 17:00 hod.

Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo faxom na čísle: 0910 939 297 alebo e-mailom:
jarmila.lisivkova@gmail.com.

V Bardejove, dňa 24.04.2019

Ing. Jarmila Lišivková – správca

K035618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Grundzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/239/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/239/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Angelika Grundzová,
nar.: 13.11.1971, trvale bytom: Podskalka 5903/92, 056 01 Humenné, že na majetok úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Prešov, spisová značka: 2OdK/239/2019 zo dňa 15.04.2019 v Obchodnom vestníku č.
79/2019 dňa 24.04.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom
kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Angelika Grundzová, born: 13.11.1971, living Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné, our duty si to inform you,
that District Court in Prešov, No. 2OdK/239/2019 on the 15.04.2019 and promulgated in the Commercial bulletin
No. 79/2019 from 24.04.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Jarmila
Lišivková, trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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 judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.04.2019.
This resolution became valid and enforceable on 25.04.2019.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
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 creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Ing. Jarmila Lišivková, správca / trustee

K035619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lehet Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kamennou baňou 12632 / 71, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/159/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/159/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1776, správca konkurznej podstaty dlžníka
Tomáš Lehet, nar. 02.02.1987, Pod Kamennou baňou 12632/71, 080 01 Prešov, týmto v súlade ust. § 167v ods.
1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K035620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapraľová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Armády 121/57, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/130/2018 S1776
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
5OdK/130/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1776, správca konkurznej podstaty dlžníka
Mária Kapraľová, nar.: 13.09.1940, trvale bytom Čsl. armády 121/57, 067 61 Stakčín, týmto v súlade ust. § 167v
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K035621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Izdenczy Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/182/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/182/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1776, správca konkurznej podstaty dlžníka
Emil Izdenczy, nar. 24.11.1963, 080 01 Prešov , týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K035622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyelová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1865/26, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1955
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/173/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/173/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubica Lengyelová, nar.:
01.08.1955, trvale bytom Laborecká 1865/26, 066 01 Humenné, oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Reimanova 9, 080 01 Prešov, v úradných hodinách počas pracovných
dní od 8,00 hod. - 12,00 hod. a od 13,00 hod. - 15,00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Termín preštudovania spisu sa vopred dohaduje u správcu na tel. č.: 0917 500 895.

Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd,
účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné
v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Ľubica Lengyelova

(Pri použití navigačných systémov, ak nie je nájdená ulica Reimanova 9, zadajte názov ulice ako Raymanova 9.)
GPS Súradnice : 48° 59' 20.3132319" N 21° 15' 1.1758804" E

K035623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyelová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1865/26, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1955
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/173/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubica Lengyelová, nar.:
01.08.1955, trvale bytom Laborecká 1865/26, 066 01 Humenné, týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania
sp. zn. 2OdK/173/2019 vedenom na Okresnom súde Prešov, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet pre poukazovanie preddavku.

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 skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v ČSOB, a. s.
SK74 7500 0000 0040 1919 7497, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 217319
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Ľubica Lengyelová

K035624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyelová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1865/26, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1955
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/173/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/173/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !
Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines !
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady/EÚ/2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015
ako správca dlžníka: Ľubica Lengyelová, nar.: 01.08.1955, trvale bytom Laborecká 1865/26, 066 01 Humenné,
(ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/173/2019 zo
dňa 25.03.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47
166 142 bola ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku SR č.: OV 64/2019 dňa 01.04.2019.
As the bankruptcy trustee of the debtor, according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, we are obliged to inform you
that with the resolution of the District Court Prešov, proc. No. 2OdK/173/2019, dated on March 25th, 2019
bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets Ľubica Lengyelová, born on August 1st, 1955,
residence at, Laborecká 1865/26, 066 01 Humenné, (hereinafter only „the Debtor”). Our company
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovak Republic, company
identification No.: 47 166 142, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned
resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 64/2019 dated on April 1st,
2019.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2019 Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
The resolution of the District Court Prešov came into force on March 26th, 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 Slovenská
konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, spis. zn.
2OdK/173/2019.
According to the Bankruptcy and Restructuring Act No. 7/2005 Coll. (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the Debtor are required to file a claim within the basic subscription 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 Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., Reimanova 9, 080 01 Prešov,
Slovak Republic, to the proc. No. 2OdK/173/2019.

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
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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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.
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.
Anyone who might demand the exclusion of a property from inventory for a restriction of ownership, may
claim their rights in bankruptcy by applying in the same way as the security lien would apply. Such a
creditor mandates a debtor´s trustee to perform the stocktaking and to monetize the property with a
restriction of ownership. The position of such creditor shall be governed by an appropriate provisions
governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA)
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.
It’s not possible 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 dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
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.
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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.

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.
Prešov, March 16th 2019
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka / debtor´s trustee,
Ing. Pavol KUBALA, PhD., komplementár spoločnosti / unlimited partner
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K035625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Drahomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 669 / 87A, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776,
nar. 14.10.1979, Teplická 669/87A, 059 40 Liptovská Teplička (ďalej len
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
zákonov v znení noviel zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka:

Humenné, zapísaný v Zozname
správca dlžníka Drahomír Lacko,
ako „dlžník“), týmto v súlade s
a o zmene a doplnení niektorých

Nehnuteľnosti:
1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, Okres: Poprad, Obec:
Liptovská Teplička, Katastrálne územie: Liptovská Teplička, Štát: SR, Číslo LV: 1963, parcela registra C, na
parcele č. 1989 o výmere 721 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/6, Súpisová hodnota majetku:
278,79 Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 23.04.2019.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K035626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Vaľanyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 832/111, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/99/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/99/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Helena Vaľanyová, Kukučínova 832/111, 087 01 Giraltovce, oznamuje v zmysle §167v, ods. 1
ZKR, že nebol zapísaný ani zistený žiadny majetok, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto
konkurz končí. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.

K035627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktória Šeptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 436 / 4, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/821/2018 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/821/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako správca majetku úpadcu Viktórie Šeptákovej, týmto podľa § 167n ods. 1)
v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasujem II.
kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorého súpis bol publikovaný v
Obchodnom vestníku č. 67/2019 zo dňa 04.04.2019 a to:
P.
č.
1.

Súpisová zložka majetku
Motorové
vozidlo
zn.
VOLKSWAGEN
WVWZZZ3AZRE122100, rok výroby 1995

Iné informácie
PASSAT,

VIN: Stav: nepojazdné od novembra 2018. Zrejmý dôvod: vybitá batéria
a defekt. Počet najazdených km: 364 919

Správca týmto verejne výzva záujemcov na predkladanie záväzných cenových ponúk a to do 10 dní odo
dňa zverejnenie tejto výzvy v obchodnom vestníku.
I. Súťažná ponuka záujemcu musí obsahovať :
1) Označenie záujemcu
a) U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ,
označenie osoby oprávnenej konať, telefonický kontakt na záujemcu.
b) U fyzickej osoby nepodnikateľa: Meno
narodenia a rodné číslo, štátnu príslušnosť.

a priezvisko,

titul,

adresu

trvalého

pobytu,

dátum

2) Ponúkanú kúpnu cenu v eurách
II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Súťažné ponuky doručia navrhovatelia písomne v zalepenej obálke označenej spätnou adresou
navrhovateľa v termíne do 10 dní od zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku na adresu: JUDr. Peter
Novosad, LL.M., Masarykova 16, 080 01 Prešov, s vyznačením na obálke: „ SÚŤAŽ – 5OdK/821/2018 –
NEOTVÁRAŤ ! “
2. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 15
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
3. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
4. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
5. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
6. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
7. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
8. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
9. Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
Pre bližšie informácie majú záujemcovia možnosť obrátiť sa na správcu JUDr. Petra Novosada, LL.M. telefonicky:
0908 377 301 alebo mailom: info@akpn.sk
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JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K035628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turčan Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/90/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/90/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Tomáš Turčan, nar. 26.03.1978, trvale bytom
Námestie slobody 20/49, 066 01 Humenné, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) o z n a m u j e , že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K035629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siváková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 91, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1970
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/98/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/98/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie 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 Iveta Siváková,
nar. 01.07.1970, bytom: Kružlová 91, 090 02 Kružlová (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti
so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.
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V Prešove, dňa 24.04.2019

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K035630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihalik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákutie 145 / 10, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/107/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/107/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Mihalik, nar. 13.03.1956, trvale bytom
Zákutie 145/10, 086 33 Zborov, 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“) o z n
a m u j e , že
do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR podliehal konkurzu.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K035631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Džurbanová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapišová 74, 090 01 Kapišová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1957
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/94/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/94/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie 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 Anna Džurbanová,
nar. 16.05.1957, bytom Kapišová 74, 090 01 Kapišová (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti
so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove, dňa 24.04.2019

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K035632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 148, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/120/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/120/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Michal Sivák, nar. 15.12.1983, Ladomirová 148, 090 03
Ladomirová, týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 . zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty
oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nedisponuje
žiadnym majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty. (Ing. Marta Prigancová,
správca)

K035633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semjan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1848 / 4, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/783/2018 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/783/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz na majetok vyššie označeného dlžníka sa končí z
dôvodu, že jeho majetok nepostačuje ani na pokrytie nákladov konkurzu.
Prešov, dňa 24.04.2019

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa
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K035634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalinovský Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1436 / 3, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/156/2019 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/156/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie – predaj hnuteľnej veci – 1. kolo
JUDr. Ľuba Berezňaninová, ako správkyňa konkurznej podstaty vyššie označeného dlžníka, týmto oznamujem
začatie ponukového konania na predaj hnuteľnej veci patriacej do konkurznej podstaty zapísanej do súpisu
majetku všeobecnej podstaty, a to ako položka č. 1.. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol uverejnený v OV č.
77/2019 zo dňa 18.04.2019 pod č.: K033314.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je:
HNUTEĽNÁ VEC
Súp.
zložka č.
1.

Popis

Rok
výroby

Osobné motorové vozidlo zn. Škoda
11/1998
Octavia, 1.6 benzín, hnedá metalíza
tmavá

Stav opotrebovanosti
Najazdených: 150.000 km; nedá
naštartovať, potrebná výmena batérie

Vlastníctvo
sa

1/1; BSM

Súpisová
hodnota [€]
400

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu vyššie označenej hnuteľnej veci doručia svoje ponuky v písomnej forme, na adresu
kancelárie správkyne JUDr. Ľuba Berezňaninová, správca, Hlavná 45, 080 01 Prešov, s označením
„Konkurz 5OdK/156/2019 PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr do 10 kalendárnych dní od
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené do správcovskej kancelárie po
uvedenej lehote sa nebude prihliadať.
2. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
3. Správkyňa prihliadne na včas zaslanú ponuku iba vtedy, keď záujemca zároveň v lehote podľa bodu 1)
zloží na účet IBAN: SK55 8330 0000 0024 0122 6149, vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, celkovú kúpnu cenu, ktorú za hnuteľnú vec ponúka. Do poznámky je potrebné k platbe uviesť:
„5OdK/156/2019-1.kolo“.
4. Kupujúcim môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči dlžníkovi, inak bude z vyhodnocovania ponukového konania vylúčený. Ponukového
konania sa môžu zúčastniť blízke osoby dlžníka a osoby, v ktorých má dlžník, alebo niektorá z blízkych
osôb dlžníka, majetkovú účasť.
5. Záujemca uvedie v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu: meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, kópiu občianskeho preukazu a ak ide o FO-podnikateľa, tiež výpis zo
živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac. Právnické osoby v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO
a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac.
6. Záujemca predloží záväzný návrh cenovej ponuky za predaj hnuteľnej veci uvedenej v súpise majetku
všeobecnej podstaty pod č. 1.. Záujemca v ponuke uvedie číslo súpisovej zložky majetku, o ktorý má
záujem s uvedením ponúkanej kúpnej ceny pre jednotlivú súpisovú zložku (nie súhrnnú cenu).
7. Obhliadku hnuteľnej veci možno vykonať po predchádzajúcej dohode so správkyňou, buď na tel. č. 0907
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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129 893 alebo zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu: bereznaninova@e-pravnesluzby.sk.
8. Otvorenie obálok sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie správkyne, a to na 3. pracovný deň od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku oboznámenia sa s ponukami spíše správkyňa úradný
záznam, ktorý založí do správcovského spisu.
9. Víťazným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
pre jednotlivú súpisovú zložku. V prípade rovnocenných najvyšších ponúk bude víťazný záujemca určený
žrebom.
10. Víťazný záujemca znáša všetky prípadné správne a iné poplatky súvisiace s evidenciou zmeny vlastníka
speňažovaných hnuteľných vecí.
11. Správkyňa najneskôr do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola prijatá. Víťaz ponukového konania uzavrie so správkyňou kúpnu zmluvu, najneskôr do
10 dní od oznámenia jeho víťazstva v ponukovom konaní. Záloha, zložená záujemcom podľa bodu 3), sa
započíta na kúpnu cenu.
12. Po vyhodnotení ponúk a uplynutí lehoty podľa bodu 11), správkyňa vráti ostatným, neúspešným
záujemcom, nimi zložené zálohy na kúpnu cenu.
Prešov, dňa 24.04.2019

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K035635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Evžen Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Olšava 14, 090 32 Vyšná Olšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/4/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/4/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka: Evžen Sivák, nar.: 18.06.1967, trvale bytom 090 32 Vyšná Olšava 14,
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť
náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta ZKR, sa
uverejnením tohto Oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje. V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká
zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2
a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. (Ing. Marta
Prigancová, správca)

K035636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslava Šiváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/20/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/20/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka: Kvetoslava Šiváková, nar. 08.01.1955, Podskalka 5209/87, 066 01
Humenné, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty
nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta
ZKR, sa uverejnením tohto Oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje. V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR
zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. (Ing.
Marta Prigancová, správca)

K035637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Drabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 142/32, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/91/2019 - S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/91/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v uvedenom konkurze - dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Drabová, trvale bytom Mierova 142/32 Vranov nad
Topľou, s poukazaním na oznámenie o súpise všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku 77/2019
vydanom 18.04.2019, podľa ktorého postupom správcu podľa § 166i ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZoKR / nebol
zistený majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty, pričom veritelia v zmysle § 166i ods.
2 ZoKR nepodali správcovi podnet na iné šetrenia, v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR o z n a m u j e , že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto sa tento k o n k u r z k o n č i .
Súčasne zverejnením tohto oznamu v obchodnom vestníku sa k o n k u r z

zrušuje.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K035638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslava Šiváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Podskalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/20/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/20/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka Kvetoslava Šiváková, nar. 08.01.1955, Podskalka 5209/87, 066 01
Humenné týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že dňa 15.04.2019, t. j. po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie, bola do kancelárie správcu doručená Prihláška pohľadávky zo dňa
11.04.2019, poradové číslo 1, vrátane 3 príloh a Prihláška pohľadávky zo dňa 11.04.2019, poradové číslo 2,
vrátane 3 príloh veriteľa BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská republika. Jedná sa o pohľadávky:
·
·

poradové číslo1 v celkovej sume 828,74 €,
poradové číslo 2 v celkovej sume 76,44 € .

Pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K035639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DAK TRANS, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 270 619
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/11/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/11/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

PILÁT Insolvency Services, k. s., správca podstaty úpadcu: DAK TRANS, s.r.o., sídlom Levočská 52, 064 01
Stará Ľubovňa, IČO: 45 270 619 týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom

speňaženia časti majetku úpadcu:
DAK TRANS, s.r.o., sídlom Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 270 619

v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa a zástupcu veriteľov: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ako splnomocnený zástupca veriteľa: SR –
Daňový úrad Prešov);(ďalej iba ako „SKAS“) zo dňa 20.02.2019, č.j. 43456/OSP I/2019

nasledovne:

I.

Predmet speňaženia:

Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: SKAS, ako súpisová zložka č.
1 v súpisovej hodnote 14.700 €; pričom predmetom ponukového konania je:
·

Nehnuteľnosť – Stavba, Pozinkovňa, súpisné číslo 1462, postavená na parc. registra „C“, parc. č.
1429/26, štát: Slovenská republika, obec Stará Ľubovňa, k. ú. Stará Ľubovňa, ulica Továrenská,
evidovaná na LV č. 7289, veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu 1/1 z celku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a to formou verejného ponukového konania ako speňaženie podstatnej časti
majetku patriaceho k podniku úpadcu.

V tomto druhom kole verejného ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 65 %
súpisovej hodnoty speňažovaného majetku. Úspešným účastníkom ponukového konania v druhom kole sa stane
záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Adresa na doručovanie ponúk:
PILÁT Insolvency Services, k. s., správca
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Tel.: +421 948 002 990, e-mail: spravca@akpilat.sk

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia je vyššie uvedená súpisová zložka majetku oddelenej podstaty;
· každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 2.000,- Eur na bankový účet vedený pre
účely konkurzného konania IBAN: SK43 0900 0000 0051 4891 5787;
· prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka vo výške 2.000,- Eur zložená na vyššie uvedený
bankový účet;
· v tomto kole ponukového konania musí byť kúpna cena vo výške minimálne 65 % súpisovej hodnoty,
na nižšie ponuky sa nebude prihliadať;
· ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
· vypratanie vecí je povinný zabezpečiť si úspešný záujemca vo vlastnej réžii a na svoje náklady;
· ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 21
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo
sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň,
· záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,Konkurz 5K/11/2018 PONUKA-NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie ponúk do 16:00 hod.;
· záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 1 – viď bod I. tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku vo
výške 2.000,- Eur na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK43 0900 0000 0051
4891 5787 v lehote doručenia obálky s ponukou;
· každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky
odmietnu;
· riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
· speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR;
· termíny ohliadok speňažovaného majetku: prvá ohliadka sa uskutoční dňa 07.05.2019 so začiatkom
o 10:00 hod., druhá ohliadka sa uskutoční dňa 14.05.2019 so začiatkom o 10:00 hod., v oboch prípadoch
na mieste samom.
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IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
· záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
· záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
· v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania
· označenie predmetu kúpy;
· návrh kúpnej ceny;
· doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie kúpnej
ceny);
· spôsob vrátenia zaplatenej zábezpeky v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu, prípadne variabilného symbolu.

V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí v súlade so záväzným pokynom SKAS, a to
v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk v tomto ponukovom kole a vyhotoví o tom úradný
záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
· SKAS má možnosť odmietnuť neprimerane nízku ponuku a aj všetky ponuky bez uvedenia dôvodu;
· zábezpeka úspešného záujemcu sa započíta na zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny;
· zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny v lehote stanovenej
správcom prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
· neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú zábezpeku v lehote najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tomto kole na nimi oznámený bankový účet.

PILÁT Insolvency Services, k. s., správca, zast.:
Mgr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K035640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A, 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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku – 2. kolo
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PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „Správca“): VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská 13/A,
080 01 Prešov, IČO: 36 458 872 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018 oznamuje zahájenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku Úpadcu
spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty, a to v rozsahu hnuteľných vecí ďalej uvedených (predmet
speňaženia).
Ku dňu zahájenia tohto verejného ponukového konania neuplatnila žiadna tretia osoba právo voči uvedenému
majetku. Majetok je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 ako nesporný. Majetok bol zapísaný do súpisu
všeobecnej podstaty a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 209/2018 zo dňa 29.10.2018 a v Obchodnom
vestníku č. 25/2019 zo dňa 05.02.2019.
Toto verejné ponukové konanie je vyhlásené v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu, teda veriteľského
výboru zo dňa 04.03.2019.
Predmet speňaženia:
Číslo
súpisovej
zložky

Rok
výroby

44

1000

49

neznámy Píla pásová na kov PP30-C, VČ: 42/03, EČ: 402330 16.10.2018
Súradnicová vyvrtávačka ZE 450A, VČ: CCCP 422
1988
EČ: 402014
16.10.2018

51

1987

5000

54

1987

55

1987

57

1988

Vŕtačka otočná VO 50-8, VČ: 2281 EČ: 401840
16.10.2018
Frézka konzolová FGS32/40, VČ: 23300371 EČ:
401808
16.10.2018
Frézka konzolová FGS32/40, VČ: 23300369 EČ:
401809
16.10.2018
Hrotový sústruh SU140/1000, VČ: 140100861089
EČ: 401813
16.10.2018

58

1984

2000

59

1988

Brúska BPV82A, VČ: 164190307 EČ: 401162
16.10.2018
Hrotový sústruh SVI50/2000, VČ: 150200881321
EČ: 401820
16.10.2018

62

1987

4000

63

1985

64

1987

Frézka FDSV 50, VČ: 12254 EČ: 401539
16.10.2018
Sústružnícky poloautom. SPT16NC, VČ: 210 EČ:
401463
16.10.2018
Vodorovná vyvrtávačka W75-S LUNETOU, VČ:
0427 EČ: 401621
16.10.2018

65

1984

3000

66

1985

67

1983

74

1988

Frézka FGSV50, VČ: 10728 EČ: 401222
16.10.2018
Vodorovná vyvrtávačka WKV100, VČ: 565 EČ:
401331
16.10.2018
Frézka portálová FLP1000/MUB, VČ: 6036 EČ:
401080
16.10.2018
Trieskač metací TMSO 2,4/3, VČ: 57494 EČ:
401999
16.10.2018

80

1988

Vozová pec RO-O-20.30 VČ: 872218 EČ: 401821

16.10.2018

3000

84

1988

2000

85

1987

Manipulátor zvarku MZ500, VČ: 8/88 EČ: 402019
16.10.2018
Frézka konzolová FGS32/40, VČ: 23300368 EČ:
401810
16.10.2018

86

500

90

neznámy Zdvíhací stôl ZS 2400, VČ: 7446661 EČ: 301526
16.10.2018
Zváračka VARIOSTAR 457-2, VČ: 12089001 EČ:
neznámy 402335
16.10.2018
Zváračka VARIOSTAR 317, VČ: 12509014 EČ:
neznámy 402336
16.10.2018
Vodorovná vyvrtávačka WHN 134A, VČ: 13-02 EČ:
1984
402340
16.10.2018

91

1981

10000

88
89

Deň
zápisu Súpisová
majetku
hodnota
/EUR/

Súpisová zložka - popis

Karusel. Sústruh SKJ12A, VČ: 2212034 EČ: 402341 16.10.2018
Vodorov.vyvrtav.odmeriavanieIP390,
VČ:
EČ:

5000

2500
2500
3000

3500

8000
7000

14000
15000
5000

3500

2000
2000
25000

Stav
Dôvod
opotrebovanosti zapísania
majetku
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
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neznámy 402342 (IMA401331)
16.10.2018
Vŕtačka súradnicová odmeriavanie IP420, VČ: EČ:
2005
402343 (IMA402014)
16.10.2018
odmeriavanie k súrad.vyvrtav. VČ: EČ:402346
neznámy (IMA402014)
16.10.2018
Zvárací prístroj VARIOSYNERGIC 5000-2G/W, VČ:
neznámy 17033228 EČ: 402348
16.10.2018
Zvárací prístroj VARIOSYNERGIC 5000-2G/W, VČ:
neznámy 19053174 EČ: 402352
16.10.2018

1000

3000

106

neznámy Elektrostatické zar. WAGNER, VČ: EČ: 402353
16.10.2018
Zváračka MAGIC WAVE 2200 FK2200FC, VČ:
neznámy 27027453 EČ: 402354
16.10.2018
Digit.merací p. ARBAH-M, VČ: EČ: 402355
neznámy (IMA401289)
16.10.2018
Podlahový automat DELUX 55B/2SP, VČ:
neznámy 171200346 EČ: 402357
16.10.2018

143

1971

16.10.2018

500

16.10.2018

500

16.10.2018

300

16.10.2018

600

93
96
98
100
103
104
105

500
100
2000
1500

4500
2000
3000

151

Fréza vodorovná FHJ9, VČ: 472 EČ: 400185
Brúska dvojkotúčová BBT 350, VČ: 1533820
1972
400225
Zváracie trafo univerzálne USM260, VČ: 1445
neznámy 400378
Sústruh hrotový univerz. SV 63A, VČ: 431448
neznámy 400394
Vyvrtávačka vodorovná WHN9A, VČ: 31234
1973
400420

16.10.2018

6000

161

neznámy Brúska na závit. čel. BN04, VČ: 50711 EČ: 401084 16.10.2018

1000

162

1988

166

1984

289

neznámy

364

neznámy

366

neznámy

367

neznámy

368

neznámy

369

neznámy

370

neznámy

371

neznámy

372

neznámy

373

neznámy

374

neznámy

375

neznámy

376

neznámy

379

1995

146
147
148

EČ:
EČ:
EČ:
EČ:

bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu

Stroj brúsiaci a leštiaci 27, VČ: 21382 EČ: 401104 16.10.2018
2000
Vodorovná vyvrtávačka WH1DNC, VČ: 1.35 EČ:
401289
16.10.2018
10000
Súbor majetku - spojovací materiál - rôzne druhy
(skrutky, matice, kolíky, poistné krúžky a pod...)
vlastníctvo
počet cca 60 tis. ks
16.10.2018
3500
neopotrebené
úpadcu
30.01.2019
bežné
Zvárací stôl s drážkami – veľký, číslo 2
2000
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu
30.01.2019
bežné
Zvárací stôl s drážkami – veľký, číslo 4
2000
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu
30.01.2019
bežné
Upínací uholník – veľký
500
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu
30.01.2019
bežné
Upínací uholník – veľký
500
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu
30.01.2019
bežné
Upínací uholník – veľký
500
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu
30.01.2019
bežné
Upínací uholník – stredný – 2 ks
800
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu
30.01.2019
bežné
Upínací uholník – stredný – 2 ks
800
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu
30.01.2019
bežné
Upínací uholník – stredný – 2 ks
800
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu
30.01.2019
bežné
Upínací uholník – stredný – 2 ks
800
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu
30.01.2019
bežné
Upínacia kocka – pevná 4 ks
1000
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu
30.01.2019
bežné
Upínacia kocka – pevná 4 ks
1000
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu
30.01.2019
bežné
Upínací stôl malý – výklopný – 2 ks
500
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu
Kozový žeriav pojazdný - elektrický, posuv po 30.01.2019
bežné
koľajniciach, nosnosť 5000 kg, EČ: ZP-6-547
8000
opotrebenie
vlastníctvo Úpadcu

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejnením v Obchodnom vestníku. Inzercia ponukového konania
je realizovaná aj prostredníctvom inzertných web portálov s celoštátnou pôsobnosťou. Víťazom sa stane ten
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záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch.
2. 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.
3. Kúpna cena v druhom kole ponukového konania musí byť vo výške minimálne 75 % z určenej súpisovej
hodnoty danej hnuteľnej veci bez DPH s tým, že na ponuku s nižšou kúpnou cenou správca nebude prihliadať
a bude oprávnený takúto ponuku odmietnuť. Záujemca zloží na účet vedený pre účely konkurzného konania: č.
účtu: SK42 0900 0000 0051 4768 7591, zálohu vo výške 20 % zo súpisovej hodnoty tej ktorej majetkovej
položky bez DPH, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo súpisovej zložky majetku. 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 vedený pre účely konkurzného konania najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na tento účet,
správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Doklad o zaplatení musí byť doručený spolu s cenovou
ponukou. Zároveň uvedie aj číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná úhrada - vrátenie finančnej zábezpeky v
prípade, že ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná. Finančné prostriedky budú záujemcovi vrátené najneskôr
do 10 dni po vyhodnotení ponukového konania.
4. Ponuka musí byť písomná a musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu
určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné meno,
miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
b. 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 cestovného pasu,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
d. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e. označenie Hnuteľnej veci, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
f. 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: spravca@akpilat.sk.
g. návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci v EUR (návrh kúpnej ceny musí byť uvedený s DPH aj bez DPH),
h. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
i. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
j. číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
k. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
l. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
m. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
5. Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením "Konkurz 5K/16/2018
PONUKA-NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné
označenie, správca nezodpovedá za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky
nesplnil. Každý záujemca môže predložiť na jednu Hnuteľnú veci iba jednu ponuku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Lehota na podávanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bolo ponukové konanie zverejnené v Obchodnom vestníku.
Posledným dňom lehoty je dvadsiaty deň ( vrátane). Ak záujemca doručuje ponuku osobne na adrese kancelárie
správcu, urobí tak v rámci úradných hodín kancelárie. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi
doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú
prepravu pred uplynutím lehoty.
7. Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať mailom so správcom. V správcovskej
kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúknutého majetku a prípadne aj zistiť skutočnosti,
týkajúce sa majetku, a to po predchádzajúcom mailovom dohovore. Osobná obhliadka hnuteľných vecí bude
prebiehať dňa 07.05.2019 od 13:00 hod. a od 15:00 hod. a dňa 14.05.2019 od 13:00 hod. a od 15:00 hod.,
pričom na termín obhliadky je potrebné sa vopred mailom prihlásiť, nakoľko na jednu prehliadku je
obmedzená kapacita 10 osôb. Správca po doručení mailu od záujemcu o obhliadku, tomuto záujemcovi obratom
oznámi potvrdenie účasti na obhliadke, alebo oznámi iný voľný termín obhliadky. Mail, na ktorý je potrebné
zasielať žiadosti o obhliadku je spravca@akpilat.sk.
8. Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky , zložil zábezpeku na účet vedený pre účely konkurzného konania , a ktorý súčasne poskytne
najvyššiu finančnú ponuku pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny za tú ktorú Hnuteľnú vec. Správca neporušené
obálky otvorí do 3 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Správca následne bezodkladne po
otvorení obálok zašle mailom členom veriteľského výboru scany obdŕžaných ponúk.
9. Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 5 pracovných dní od obdŕžania ponúk členmi veriteľského výboru.
Odsúhlasenie víťaznej ponuky bude možné zrealizovať až po získaní súhlasu veriteľského výboru. Výsledok
ponukového konania bude písomne oznámený do 3 dní po vyhodnotení cenových ponúk. Pokiaľ nedôjde
k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ktorý
súčasne ponúkne najvýhodnejšie podmienky z hľadiska kúpnej ceny a platobných podmienok pričom v prípade
rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné
doplnenie ponuky.
10. V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného
odkladu kúpnu zmluvu.
11. Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je uhradenie ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený pre účely
konkurzného konania v plnom rozsahu ( t.j. rozdiel medzi zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou).
12. Kúpna zmluva so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na účet vedený pre účely
konkurzného konania v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu
ani v ďalšej primeranej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
13. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
14. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky (čl. 4 písm. f).
15. Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú
všetky náležitosti, a to z vlastného podnetu a so súhlasom veriteľského výboru, alebo na podnet veriteľského
výboru. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
16. Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka ani verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Prešove dňa 24.04.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
Mgr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K035641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anton Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 28, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/293/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/293/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Ing. Anton Kollár, nar.: 22.07.1960, trvale bytom Lesnícka 28,
080 05 Prešov, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/293/2018 týmto v zmysle ustanovenia
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: tretie
Predmet: vozidlo zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
40/2019 dňa 26.02.2019 pod podaním K017449:
Súpisová zložka majetku: Hnuteľná vec, poradové číslo: 3
Evidenčné číslo: PO169YJ
Druh vozidla: príves nákladný, kategória: O4; VIN: WKESDP27011276220, značka: KRONE; obchodný názov:
SPD 27 ELCQ, výrobca vozidla: KRONE GMBH, DEU, rok výroby: 2002. Vozidlo je dočasne vyradené
z prevádzky. Adresa odstavenia vozidla: Jelšova 24, Prešov.
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
povinný 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.
Číslo bankového účtu: IBAN SK51 0200 0000 0034 9018 4159. 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 číslo konkurzu.
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: marta.prigancova@gmail.com, alebo
telefonicky na t.č. 0908551188.
Poučenie: 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. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Nadobúdateľ motorového vozidla je povinný
uhradiť všetky náklady súvisiace s akýmkoľvek premiestnením vozidla, ako aj všetky náklady súvisiace so
zmenou držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel (registračná daň, poistné a pod.), v zmysle aktuálneho
sadzobníka stanoveného zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K035642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anton Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 28, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/293/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/293/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Ing. Anton Kollár, nar.: 22.07.1960, trvale bytom Lesnícka 28,
080 05 Prešov, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/293/2018 týmto v zmysle ustanovenia
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: tretie
Predmet: vozidlo zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
40/2019 dňa 26.02.2019 pod podaním K017449:
Súpisová zložka majetku: Hnuteľná vec, poradové číslo: 4
Evidenčné číslo: PO498YJ
Druh vozidla: náves nákladný, kategória: O4; VIN: WKESDP27000147829, značka: KRONE; obchodný názov:
SPD 27 ELB, výrobca vozidla: KRONE GMBH, DEU, rok výroby: 2001. Vozidlo je dočasne vyradené z prevádzky.
Adresa odstavenia vozidla: Jelšova 24, Prešov.
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
povinný 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.
Číslo bankového účtu: IBAN SK51 0200 0000 0034 9018 4159. 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 číslo konkurzu..
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: marta.prigancova@gmail.com, alebo
telefonicky na t.č. 0908551188.
Poučenie: 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. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Nadobúdateľ motorového vozidla je povinný
uhradiť všetky náklady súvisiace s akýmkoľvek premiestnením vozidla, ako aj všetky náklady súvisiace so
zmenou držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel (registračná daň, poistné a pod.), v zmysle aktuálneho
sadzobníka stanoveného zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K035643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anton Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 28, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/293/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/293/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Ing. Anton Kollár, nar.: 22.07.1960, trvale bytom Lesnícka 28,
080 05 Prešov, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/293/2018 týmto v zmysle ustanovenia
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: tretie
Predmet: vozidlo zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
51/2019 dňa 13.03.2019 pod podaním K022030.
Súpisová zložka majetku: Hnuteľná vec, poradové číslo: 5
Evidenčné číslo: PO937EH
Druh vozidla: ťahač návesu, kategória: N3; VIN: WMAH06ZZ86G181312, značka: MAN, obchodný názov:
18.430 4X2 BLS, výrobca vozidla: MAN NUTZFAHRZEUGE A.G., DEU, rok výroby: 2005. Adresa odstavenia
vozidla: Jelšova 24, Prešov.
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
povinný 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.
Číslo bankového účtu: IBAN SK51 0200 0000 0034 9018 4159. 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 číslo konkurzu..
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: marta.prigancova@gmail.com, alebo
telefonicky na t.č. 0908551188.
Poučenie: 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. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť
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ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Nadobúdateľ motorového vozidla je povinný
uhradiť všetky náklady súvisiace s akýmkoľvek premiestnením vozidla, ako aj všetky náklady súvisiace so
zmenou držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel (registračná daň, poistné a pod.), v zmysle aktuálneho
sadzobníka stanoveného zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K035644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrobár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý jarok 621 / 31, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/143/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/143/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Hrobár, nar. 01.06.1975, bytom: Starý Jarok
621/31, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom Peter Hrobár – PEAL – SYSTÉM,
s miestom podnikania Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 43 516 491 týmto oznamuje, že do
správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 31OdK/143/2019 S1734 je možné nahliadať v kancelárii správcu na
ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 12.00
12.30 – 14.30 hod., prípadne na inom mieste podľa dohody.
Navrhovaný termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné vopred nahlásiť správcovi doručenou
písomnou žiadosťou na uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zolna.spravca@gmail.com.

Mgr. Richard Žolna
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1734

K035645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrobár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý jarok 621 / 31, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/143/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/143/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Peter
Hrobár, nar. 01.06.1975, bytom: Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným
menom Peter Hrobár – PEAL – SYSTÉM, s miestom podnikania Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie,
IČO: 43 516 491 (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31OdK/143/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16.04.2019. Dňom 17.04.2019 je vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt Peter Hrobar, born 1st of June 1975, adress: Stary Jarok 621/31, 053 04 Spiske Podhradie,
Slovak republic trading under a business name Peter Hrobar – PEARL - SYSTEM, place of business: Stary Jarok
621/31, 053 04 Spisske Podhradie, Slovak republic, ID: 43 516 491 (hereinafter only ,,the Bankrupt“), my duty is
to inform you that with the resolution of the District Court Kosice I, No. 31OdK/143/2019 bankruptcy was declared
on the Bankruptcy estate. This resolution of the District Court Kosice I was published on 16th of April 2019.
Bankruptcy is declared on 17th of April 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej 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 Mgr. RichardŽolna,
Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Richard Zolna, Pri
Pracharni 7, 040 11 Kosice, the 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.
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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 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 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. Richard Žolna, správca úpadcu /the bankruptcy trustee

K035646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrobár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý jarok 621 / 31, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/143/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/143/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na Pri prachárni 7, 040 11 Košice správca Peter Hrobár, nar.
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01.06.1975, bytom: Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom Peter
Hrobár – PEAL – SYSTÉM, s miestom podnikania Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 43 516
491 podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý
môžno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat eur)
s doplňujúcou poznámkou: Peter Hrobar, kaucia popretia pohladavky 31OdK/143/2019

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive,
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 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 kauciu skladať. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia, kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.

Mgr. Richard Žolna, správca

K035647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrobár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý jarok 621 / 31, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/143/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/143/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 31OdK/143/2019 zo dňa 10.04.2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 75/2019 dňa 16.04.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Hrobár, nar. 01.06.1975, bytom:
Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom Peter Hrobár – PEAL –
SYSTÉM, s miestom podnikania Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 43 516 491, a ustanovil do
funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11
Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetok je
v nízkej výške.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
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.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 18.04.2019
Mgr. Richard Žolna, správca

K035648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabianová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 954 / 1, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/17/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/17/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Monika Fabianová, narodená: 01.01.1979, bytom: Budovateľská
954/1, 049 25 Dobšiná, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/17/2019 podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávka veriteľa:
·

Prima banka Slovensko, a.s., sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, v sume 2494,44 EUR

ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.

K035649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Richnava 289 289, 053 51 Richnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/31/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/31/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Správca dlžnika: Kotlár Milan, nar. 24.11.1964, trvale bytom Richnava 289, 053 51 Richnava, oznamuje veriteľom
podľa ust. § 35 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok
iných veriteľov podľa § 167l ods. 5 ZKR. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN: SK17 1100 0000 0029 3326 9043.
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 9312019.

V Košiciach, dňa 24.04.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K035650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Richnava 289, 053 51 Richnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/31/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/31/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 9OdK/31/2019 Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžnika: Kotlár Milan, nar. 24.11.1964, trvale bytom Richnava 289, 053 51 Richnava oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hodiny v kancelárii správcu:
Mlynárska 15, Košice. Dohodnuť si presný termím môžete na e-mailovej adrese: tomas.sabados@gmail.com
alebo na tel. č. 0902 884 872.

V Košiciach, dńa 24.04.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K035651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nguyen Libor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiernomorská 1383/3, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/29/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/29/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Veronika Doláková, PhD., týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005
Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v
kancelárii správcu JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves v
pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 08:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.. Nahliadanie je potrebné si
vopred dohodnúť e-mailom na: advokat@kubrikova.sk alebo na tel. čísle: 0948 906 492.
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca
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K035652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nguyen Libor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiernomorská 1383/3, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/29/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/29/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, týmto ako správca
dlžníka Libor Nguyen, narodený: 10.10.1990, bytom: Čiernomorská 1383/3, 040 12 Košice, oznamujem, že bol
na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 9OdK/29/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 72/2019 z 11.04.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Veronika
Doláková PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
bankrupt Libor Nguyen, born on 10th of October 1990, domicile Čiernomorská 1383/3, 040 12 Košice, Slovak
Republic, our duty is to inform you, that District Court Košice I, No. 9OdK/29/2019, promulgated in the
Commercial bulletin No. 72/2019 dated 11.04.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Veronika Doláková PhD., office seat: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, trustees No.:
S1587 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. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde (§ 167l ods. 3 ZKR). 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 (§ 167l ods. 3 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 claim, which is not
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The claim, which is not
the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The application shall be
submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy. The application delivered into the mailbox of the trustee is
considered as delivered even in the court (§ 167l sec. 3 BRA). If the creditor delivers the application later to the
trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 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 dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 1 ZKR). K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 6 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or 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 (§ 167l sec. 1 BRA, § 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 167l sec. 1 BRA, § 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 (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa
v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 167l ods. 1 ZKR, § 30 ods. 2 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 167l sec. 1 BRA, § 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the
claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§
167l sec. 1 BRA, § 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 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
insolvency proceedings.
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K035653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samková Justína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 7, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/99/2019 S1270
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Okresný súd Košice I
30OdK/99/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Justína Samková, nar.: 21.02.1973, bytom:
Krčméryho 7, 040 11 Košice oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Košice
I, č.k.: 30OdK/99/2019, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Klokočov
45, 072 31 Klokočov, v pracovných dňoch v čase od 6:30 hod do 12:30 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podať písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. č. + 421 905 647
435 alebo e-mailom na adrese spravca.molcanyi@gmail.com. Elektronická schránka na doručovanie je E
0006172553.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K035654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samková Justína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 7, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/99/2019 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/99/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Justína Samková, nar.: 21.02.1973, bytom:
Krčméryho 7, 040 11 Košice oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
30OdK/99/2019 v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že
bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený
v mBank SA.; číslo účtu IBAN: SK36 8360 5207 0042 0650 5694.
Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do
30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na
trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K035655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martin Skuban
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 2, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1979
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 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/22/2019 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/22/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30Odk/22/2019 zo dňa 06.02.2019 bol vyhlásený konkurz na
navrhovateľa – dlžníka: Mgr. Martin Skuban, nar. 02.04.1979, bytom Študentská 2, 040 01 Košice, Slovenská
republika, zastúpený: Iveta Skubanová, nar. 13.02.1960, bytom: Belehradská 8, 040 01 Košice a za správcu
dlžníka bola ustanovená JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 30/2019 dňa 12.02.2019.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 15.04.2019 predložila súdu prvú
podrobnú správu o priebehu konkurzu a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
osobného stretnutia s dlžníkom zastúpeným opatrovníčkou dňa 04.03.2019, a ďalších šetrení a konaní som
nezistila majetok úpadcu, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že som preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii nezistila majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto
uvedené v ust. § 167 t ZKR, týmto v súlade s ust. §167 v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.
Vzhľadom k tomu, že som preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii nezistila majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto
uvedené v ust. § 167 t ZKR, týmto v súlade s ust. §167 v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí. V zmysle
ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §
167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Košiciach, dňa 24.04.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K035656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tark Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinky 562, 053 40 Slovinky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/441/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/441/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Jaroslav Tark, narodený: 28.09.1977, bytom: Slovinky 562, 053 40
Slovinky, podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Tark- TARK-AK-System, s miestom podnikania: Slovinky
562, 053 40 Slovinky, IČO: 43 442 170, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn.

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

364

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

26OdK/441/2018 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Tretie (opakované)
Predmet: Hnuteľná vec
Por.
Popis
č.

1

Rok
Stav opotrebovanosti
výroby

Motorové vozidlo PEUGEOT PARTNER
FT 170 C 1.9 D, EČ SN 327 BY, VIN: 2004
VF3GBWJZB96024260

Súpisová
hodnota
majetku

značne
opotrebované
(najazdených 290.000 km)
500,00 €
vyžadujúce akútne opravy

Poznámky
vozidlo je na neznámom mieste
a dlžník nevie zabezpečiť jeho vydanie,
nedisponuje
veľkým
technickým
preukazom ani fotografiami auta

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
povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca - právnická osoba je povinný
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) záujemcu - právnickej osoby a variabilný symbol 4412018.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK84 8120 0000 0000 2783 6924
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných
vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.
JUDr. Ján Bodnár, správca

K035657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendreiová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará 232/84, 055 61 Jaklovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/85/2019 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/85/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
JUDr. Lukáš Michaľov, správca podstaty dlžníka Mária Sendreiová, nar.: 07.03.1962, bytom: Stará 232/84, 055
61 Jaklovce oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 31OdK/85/2019, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
JUDr. Lukáš Michaľov PhD., 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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K035658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanaloš Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Nad jazerom 0, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/52/2019 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/52/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Lukáš Michaľov, so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1790 správca úpadcu Daniel
Kanaloš, nar.: 30.08.1975, bytom: Raketová 1472/5, 040 12 Košice, sp.zn.: 32OdK/52/2019 vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania na predaj nasledujúceho majetku (Iná majetková hodnota):
Iná majetková hodnota:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

popis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti DAN-KAN, s.r.o.,
zapísaná výška vkladu: 100 % - 200.000 Sk
Sídlo spoločnosti: Raketová 5, 040 12 Košice
Zápis v OR SR: OS Košice I., od: Sro, vložka č. 13282/V
IČO: 36 214 361
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: výlučné vlastníctvo úpadcu
súpisová hodnota: 5.610 €

Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1. Súpisová hodnota inej majetkovej hodnoty je 5.610 €. V druhom kole je záujemca povinný ponúknuť
kúpnu cenu vo výške minimálne 500 €.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz Kanaloš – neotvárať“ v lehote 10 dní od
uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie
správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú,
aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. 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.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu SK25 8330
0000 0027 0121 2769, vedenom vo Fio banke, a.s., ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má
právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne uhradená kúpna cena v prospech
podstaty. Náklady spojené s prepisom znáša v plnej výške kupujúci.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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8. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu na e-mailovej adrese:
lukasmichalov@gmail.com alebo na tel. č. 0918 656 301.
JUDr. Lukáš Michaľov, správca

K035659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Verebesová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 11, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/158/2019 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/158/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Roman Zajac, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mária Verebesová, narodená 19.09.1969, bytom
Krčméryho 11, 040 11 Košice, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod - 12,00 hod
a od 13,00 hod - 15,00 hod. Termín je vhodné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0903 600 621.

Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd,
účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné
v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.

JUDr. Roman Zajac
správca

K035660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Verebesová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 11, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/158/2019 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/158/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Roman Zajac, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mária Verebesová, nar. 19.09.1969, bytom
Krčméryho 11, 040 11 Košice, oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 32OdK/158/2019 vedenom na
Okresnom súde Košice I, podľa ust. § 32 ods 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
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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bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.

Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený
v OTP banke, a. s. IBAN: SK75 5200 0000 0000 1123 7417, s uvedením variabilného symbolu - číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a špecifického symbolu – 321582019..

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Roman Zajac
správca

K035661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Marcinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kechnec 162, 044 58 Kechnec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/488/2018 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/488/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola ponukového konania
Vyhlasovateľ: JUDr. Juraj Biroš, správca konkurznej podstaty dlžníka: Judita Marcinová, nar. 11.03.1991, bytom
Kechnec 162, 044 58 Kechnec (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo ponukového
konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu za najvyššiu ponúknutú cenu,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 72/2019 dňa 11.04.2019
Predmet speňaženia:
Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 24/2019 dňa 04.02.2019
a to:
Číslo súpisovej položky:

1.

Typ súpisovej položky:

pozemok

Parcelné číslo:

446

Druh pozemku:

Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera v m2:

355

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

468

Štát, obec, katastrálne územie:

SR, Seňa, Seňa

Spoluvlastnícky podiel:

1/42

Výmera podielu v m2:

8,45

Hodnota v Eur:

15,63 EUR

Číslo súpisovej položky:

2.

Typ súpisovej položky:

rodinný dom

Parcelné číslo:

1721/3

Súpisné číslo:

266

LV č. :

468

Štát, obec, katastrálne územie:

SR, Seňa, Seňa

Spoluvlastnícky podiel:

1/42

Hodnota v Eur:

476,19 EUR

Deň vydania: 29.04.2019

Dňa 23.04.2019 0 13.00 hod. uplynula lehota na predkladanie ponúk. Správca dňa 24.04.2019 otvoril 1 obálku
s ponukou. V obálke sa nachádzali požadované listiny, záujemca splnil všetky požadované náležitosti ponuky
a v určenej lehote zložil ponúkanú sumu na účet správcu.
Správca uvádza, že z dôvodu nízkej ponúkanej sumy odmieta predloženú ponuku, vracia záujemcovi ním zloženú
zálohu na kúpnu cenu a vyhlási 2. kolo ponukového konania.

V Košiciach, dňa 24.04.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca podstaty

K035662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timea Kalánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Kamenec 163, 076 36 Malý Kamenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/37/2019, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/37/2019 -22
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu :
Ing. Milan Polončák PhD., správca dlžníka – Timea Kalánová, nar. 29.04.1973, bytom Malý Kamenec 163, 076 36
Malý Kamenec, počas svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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vyhlásenie konkurzu zo dňa 05.02.2019, vyjadrenia dlžníka zo dňa 05.03.2019, 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 – Timea Kalánová, nar. 29.04.1973, bytom Malý Kamenec 163, 076 36 Malý Kamenec končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka – Timea Kalánová, nar. 29.04.1973, bytom Malý
Kamenec 163, 076 36 Malý Kamenec v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K035663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 267/48, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/74/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/74/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Milan Polončák, PhD.,Vojenská 12, 040 01 Košice, ako správca dlžníka Alexander Gajdoš, nar. 30.11.1966,
bytom: Parková 267/48, 044 17 Slanec, týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške 350,00 EUR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu sú povinní zložiť na účet č. SK98
1100 0000 005915311619.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K035664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 208, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1990
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/134/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/134/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689,
správca dlžníka Miroslav Horváth, narodený: 09.02.1990, bytom: Žbince 208, 072 16 Žbince, 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
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K035665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrejčík Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnilčík 241, 053 32 Hnilčík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/172/2019 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/172/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca konkurznej podstaty dlžníka Juraj Ondrejčík, narodený: 05.10.1982, bytom:
Hnilčík 241, 053 32 Hnilčík, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn.
32OdK/172/2019, oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na ul. Krmanova 14, 040 01 Košice. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať
správcovi
písomne
na
adrese
kancelárie
správcu
alebo
e-mailom
na
adrese
spravca.gajdosech@gmail.com.

K035666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankovicsová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raketová 1437/7, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/57/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/57/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1763, správca konkurznej podstaty dlžníka Silvia
Jankovicsová, narodená: 20.07.1974, bytom: Raketová 1437/7, 040 12 Košice, týmto v súlade ust. § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K035667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuchárová Milena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnilecká cesta 9061 7, 053 31 Novoveská Huta - Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/98/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/98/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Vladimír Kotus, správca dlžníka Milena Kuchárová, nar.: 13.04.1969, bytom: Hnilecká cesta 9061/7, 053
31 Novoveská Huta - Spišská Nová Ves, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Žižkova 6, 040
01 Košice, počas stránkových hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu office@akkotus.sk alebo telefonicky na tel. č. 055/6771044.
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K035668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuchárová Milena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnilecká cesta 9061 7, 053 31 Novoveská Huta - Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/98/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/98/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Kotus, správca dlžníka: Milena Kuchárová, nar.: 13.04.1969, bytom: Hnilecká cesta 9061/7,
053 31 Novoveská Huta - Spišská Nová Ves, v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005
Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len ZKR ) zverejňuje číslo
bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky. Účet je vedený vo VUB
banke, a.s.
V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN: SK97 0200 0000 0028 8005 4398
vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K035669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zátorská Patrícia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, - Košice - Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce

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

372

Obchodný vestník 82/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/283/2018 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/283/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1763 (ďalej len „Správca“), správca dlžníka: Patrícia
Zátorská, narodená: 15.08.1973, bytom: Košice - Sídlisko Ťahanovce (ďalej aj ako len „dlžník“) týmto vyhlasuje v
zmysle ustanovenia §167q ods. 3 a ust. § 167p zák. 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 predaj majetku
dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Tretie
Predmet speňažovania: iná majetková hodnota, ktorá bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku SR č. 29/2019 dňa 11.02.2019, a to súpisová zložka majetku:
Číslo súpisovej
zložky
1.

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Popis
Súpisová
do súpisu
do súpisu
hodnota v €
majetku
majetku
Obchodný podiel v spoločnosti PAZA s.r.o., so sídlom Budapeštianska
§ 167h ods. 1
28/2437, IČO: 46717463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
06.02.2019
5000,ZKR
Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 30036/V, podiel, vklad: 5000,- € rozsah
splatenia: 5000,- €

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je vlastným odhadom správcu.
Podmienky III. kola verejného ponukového konania
V III. kole verejného ponukového konania 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
u správcu
Dlžníka
prostredníctvom
e-mailovej
správy
zaslanej
na
adresu:
judrsoltes.spravca@gmail.com.
Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Gabriel Šoltés, Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny deň
nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR, v ktorom bude výzva na
predkladanie ponúk zverejnená), do 12.00 hod; Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať !
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Gabriel Šoltés, Štefánikova 76, 071 01
Michalovce, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „III. kolo –
verejné ponukové konanie – 32OdK/283/2018 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK18 7500 0000 0040 2666 7602, v poznámke uviesť: Patrícia
Zátorská, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;
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Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami.
Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K035670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuchárová Milena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnilecká cesta 9061 7, 053 31 Novoveská Huta - Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/98/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/98/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
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Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka Milena Kuchárová, nar.: 13.04.1969, bytom: Hnilecká cesta
9061/7, 053 31 Novoveská Huta - Spišská Nová Ves, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Košice I., sp. zn. 30Odk/98/2019 uverejneným v Obchodnom vestníku č. 77/2019 dňa
18.04.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Kotus.

According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of debtor Milena Kuchárová, nar.: 13.04.1969, bytom: Hnilecká cesta
9061/7, 053 31 Novoveská Huta - Spišská Nová Ves, our duty is to inform you, that District Court in Košice I.,
No. 30Odk/98/2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 77/2019 from 18.04.2019 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Vladimír Kotus as the administrator (the legal
guardian of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
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The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
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28 sec. 8 BRA).

V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
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h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

JUDr. Vladimir Kotus, správca (administrator)

K035671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamudovská Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinné 418, 072 31 Vinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/88/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/88/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Kotus, správca dlžníka Zlatica Šamudovská, nar.: 13.10.1982, bytom: Vinné 418, 072 31 Vinné,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Žižkova 6, 040 01 Košice, počas stránkových hodín v dňoch
Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu office@ak-kotus.sk alebo telefonicky na tel. č.
055/6771044.
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K035672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamudovská Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinné 418, 072 31 Vinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/88/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/88/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Kotus, správca dlžníka: Zlatica Šamudovská, nar.: 13.10.1982, bytom: Vinné 418, 072 31
Vinné, v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len ZKR ) zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky. Účet je vedený vo VUB banke, a.s.
V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN: SK97 0200 0000 0028 8005 4398
vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K035673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamudovská Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinné 418, 072 31 Vinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/88/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/88/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
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Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka Zlatica Šamudovská, nar.: 13.10.1982, bytom: Vinné 418, 072 31
Vinné, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 30Odk/88/2019
uverejneným v Obchodnom vestníku č. 75/2019 dňa 16.04.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený
JUDr. Vladimír Kotus.

According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of debtor Zlatica Šamudovská, nar.: 13.10.1982, bytom: Vinné 418, 072 31
Vinné, our duty is to inform you, that District Court in Košice I., No. 30Odk/88/2019 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 75/2019 from 16.04.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Vladimír Kotus as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
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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).

V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
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g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
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be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

JUDr. Vladimir Kotus, správca (administrator)

K035674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Cinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 1286/9, 056 01 Genica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenká 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/61/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/61/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Milan Polončák, PhD.,Vojenská 12, 040 01 Košice, ako správca dlžníka Emília Cinová, narodená:
22.07.1982, bytom: Športová 1286/9, 056 01 Gelnica, týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) ZKR
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške 350,00
EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu sú povinní zložiť na účet č.
SK98 1100 0000 005915311619.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K035675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Major
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 89, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
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Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/73/2019, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/73/2019-20
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Milan Polončák, PhD.,Vojenská 12, 040 01 Košice, ako správca dlžníka Ing. Vladimír Major, nar. 15.04.1967
bytom Hollého 89, 071 01 Michalovce , týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške 350,00 EUR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu sú povinní zložiť na účet č. SK98
1100 0000 005915311619.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K035676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gabčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 424/8, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/320/2018 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/320/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka
ako aj písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 05.03.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností po tom, čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Miroslav Gabčo, nar. 01.01.1964, bytom:
Jarná 424/8, 043 15 Hrabušice, zrušuje.

V Košiciach, dňa 24.04.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K035677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Murgač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 244/45, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/15/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/15/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka
ako aj písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 26.03.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností po tom, čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Marcel Murgač, nar. 31.03.1988, bytom:
Hollého 244/45, 073 01 Sobrance, zrušuje.

V Košiciach, dňa 24.04.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K035678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kittner Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 1442/5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/106/2019 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/106/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K035679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daru Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starozagorská 1388 / 11, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/84/2019 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/84/2019
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: Marián Daru, narodený 25.03.1970, bytom Starozagroská 1388/11, 040 23 Košice, konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/84/2019, 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.
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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

K035680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Quick Duck, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 74 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 697 831
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2015 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamuje v súlade s ustanovením
§ 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, že pohľadávky veriteľa
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, 040 01 Košice v celkovej prihlásenej sume
8,10 EUR;
ktoré boli uplatnené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K035681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rodáková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družicová 1474/1, 040 12 Košice - Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/87/2019 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/87/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. . 32OdK/87/2019-23 zo dňa 27.2.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 45/2019 dňa 5.3.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok navrhovateľa - dlžníka
Marcely Rodákovej, narodenej 22.1.1971, trvalo bytom Družicová 1474/1, 040 12 Košice – Nad jazerom a
zároveň do funkcie správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15,
040 01 Košice - Juh. Uznesenie o vyhlásení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 6.3.2019.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložil konkurznému súdu prvú
podrobnú správu o priebehu konkurzu a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyjadrenia úpadcu zo dňa 5.4.2019, ako aj ďalších šetrení som nezistil žiaden majetok úpadcu okrem
v Obchodnom vestníku číslo 49/2019 zverejneného súpisu všeobecnej podstaty, a to jednej súpisovej zložky,
predstavujúcej preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti správcu vo výške 500,-€, ktorý bol zložený konkurznému súdu.
Vzhľadom k tomu, že som po preskúmaní pomerov dlžníka a šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR) nezistil žiaden iný majetok úpadcu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ustanovení § 167t ZKR týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa skončí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

K035682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Petrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermová 437/34, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/156/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/156/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31OdK/156/2019 zo dňa 10. apríla 2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 75/2019 zo dňa 16. apríla 2019 pod podaním č.: K031978, v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka: Anna Petrová, narodená: 15.09.1959, bytom: Švermová 437/34, 075 01 Trebišov, zastúpená:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom
kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
Od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu, sp. zn.:
31OdK/156/2019 S1178, a to v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch od 08:30 do 12:00 a od 13:00 do
15:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je možné vopred dohodnúť písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel.
čísle: 0905 937 649 alebo e-mailom na krupicka@slovanet.sk.
Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 24. apríla 2019
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K035683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Petrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermová 437/34, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/156/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/156/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: Anna Petrová, narodená: 15.09.1959, bytom: Švermová 437/34,
075 01 Trebišov, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31OdK/156/2019 týmto v súlade
s ust. § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávky, a to IBAN: SK72 1100 0000 0029 3809 7586, vedený v Tatra banke, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive, a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 (§ 32 ods. 19 ZKR) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
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.
V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť: 31OdK/156/2019; označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera;
označenie veriteľa, pohľadávka ktorého má byť popretá.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 24. apríla 2019

K035684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Petrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermová 437/34, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/156/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/156/2019
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31OdK/156/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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, sp. zn.: 31OdK/156/2019 zo
dňa 10. apríla 2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 75/2019 zo dňa 16. apríla 2019 pod
podaním č.: K031978, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Anna Petrová, narodená: 15.09.1959, bytom:
Švermová 437/34, 075 01 Trebišov, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom:
Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a
ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka
správcu: S1178.
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 April
1th 2019, file No. 31OdK/156/2019, published in Commercial Gazette no. 75/2019 on April 16th 2019, the Court
has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Anna Petrová, born 15.09.1959, residing: Švermová
437/34, 075 01 Trebišov, Slovak republic, (hereinafter as the “Debtor”) and appointed the trustee Ing. Imrich
Krupička S1178 with the registered Office Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovak republic.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 17. apríla 2019 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This decision of the District Court Košice I came into force on April 17th 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. Imrich Krupička, Mlynská 27, 040 01
Košice, Slovenská Republika k sp. zn.: 31OdK/156/2019. 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. Imrich Krupička, registered Office Mlynská
27, 040 01 Košice, Slovak Republic, bankruptcy trustee, to the file No. 31OdK/156/2019. Applications that will not
be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be
not allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Application must not be corrected or amended.

Ing. Imrich Krupička, správca, Košice dňa 24.04.2019
Ing. Imrich Krupička, trustee, Košice, at April 24th 2019

K035685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 166/57, 076 61 Dargov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/150/2019 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/150/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivan Hric, so sídlom: Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, značka správcu S 1886 ako
správca dlžníka: Marta Molnárová, narodená: 28.05.1979, bytom: Hlavná 166/57, 076 61 Dargov v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 26OdK/150/2019 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 13:30 hod. do 16:30 hod. Žiadosť
o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t.č.:
+421 918 931 021 alebo elektronicky na emailovej adrese: spravca@advokathric.eu.
V Spišskej Novej Vsi dňa 24.04.2019
JUDr. Ivan Hric, správca

K035686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 166/57, 076 61 Dargov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/150/2019 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/150/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 05.04.2019, sp.zn. 26OdK/150/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Marta Molnárová, narodená: 28.05.1979, bytom: Hlavná 166/57, 076 61 Dargov. Predmetným uznesením
som bol zároveň ustanovený do funkcie správcu dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
72/2019 zo dňa 11.04.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2019.
V súlade s § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak na účet správcu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V súlade s § 32 odsek 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
V súlade s § 32 odsek 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia základnej
prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na
ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia
súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti
zložiteľovi.“
Týmto oznamujem číslo účtu, na ktoré sa skladá kaucia za každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, číslo účtu v tvare IBAN: SK29 8360 5207 0042 0651 7169 ako variabilný symbol uvedie
zložiteľ kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Spišskej Novej Vsi dňa 24.04.2019
JUDr. Ivan Hric, správca

K035687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Girgoško Anton, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lupkovská 1500/1, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/168/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/168/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Ing. Anton Girgoško, narodený: 08.06.1963, bytom: Lupkovská 1500/1,
040 22 Košice, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Anton Girgoško-MOINTEX,
interér exterér design, s miestom podnikania: Pražská 4, 040 11 Košice-Západ, IČO: 10684140, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 28.03.1996, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I, pod sp. zn.
32OdK/168/2019, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie
správcu od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do správcovského spisu
si odporúčame vopred dohodnúťprostredníctvom e-mailu: pravo.lukac@gmail.com.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K035688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Girgoško Anton, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lupkovská 1500/1, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/168/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/168/2019
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.04.2019

32OdK/168/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Ing. Anton Girgoško, narodený: 08.06.1963, bytom: Lupkovská 1500/1,
040 22 Košice, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Anton Girgoško-MOINTEX,
interér exterér design, s miestom podnikania: Pražská 4, 040 11 Košice-Západ, IČO: 10684140, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 28.03.1996, týmto v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) v spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške
350,-- EUR a najviac vo výške 10 000,-- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK02 8330 0000 0027 0139 1760, BIC: FIOZSKBAXXX. Kauciu je veriteľ popierajúci
pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia
suvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávokako variabilného symbolua s uvedením spisovej
značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
JUDr. Richard Lukáč, správca
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