Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

K036698
Spisová značka: 2K/5/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka APANU s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Námestie SNP 16, IČO: 50 830 554, zast. JUDr. Luciou Fabriciusovou, advokátkou, so sídlom J.A. Komenského 18B,
974 01 Banská Bystrica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 31805/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - APANU s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 16,
IČO: 50 830 554
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.04.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036699
Spisová značka: 5K/8/2018
Okresný súd Banská Bystrica Uznesením č. k. 5K/8/2018 - 156 zo dňa 01. 04. 2019 zastavil konkurzné konanie na
majetok dlžníka ZOFIRACT s.r.o., IČO: 46 363 548, so sídlom SNP 18, 990 01 Veľký Krtíš, pre nedostatok majetku.
Uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 04. 2019.
Banská Bystrica dňa 26. apríl 2019
JUDr. Dominika Rejdovianová
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.04.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K036700
Spisová značka: 5OdK/270/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Gašparová, nar. 22. 05. 1990, trvale bytom
A. Kmeťa 27/7, 965 01 Žiar nad Hronom, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Žiar nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Gašparová, nar. 22. 05. 1990, trvale bytom A. Kmeťa
27/7, 965 01 Žiar nad Hronom.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Dušan Paulík, so sídlom Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S1239.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
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V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
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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 15.04.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K036701
Spisová značka: 30K/26/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Roman Tóth, nar. 29.08.1975, bytom
Tichá 57, 044 14 Čaňa, o návrhu správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, zn. správcu: S1689, na rozhodnutie o schválení návrhu rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty takto
rozhodol
S ch v a ľ u j e návrh rozvrhu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, úpadcu: Roman Tóth, nar. 29.08.1975, bytom Tichá 57, 044 14 Čaňa, zo dňa
12.04.2019, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 76/2019 zo dňa 17.04.2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I písomne, v prípade listinnej podoby v potrebnom počte
rovnopisov.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného
sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového
poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 25.4.2019
JUDr. Pavel Varga,
K036702
Spisová značka: 23OdK/35/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Vidová, nar. 23.04.1977, bytom: 943 52 Mužla 87,
zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
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I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Monika Vidová, nar. 23.04.1977, bytom 943 52 Mužla 87.

II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.
01 Nitra.

Ustanovuje správcu: JUDr. Andrea Pállová, S 1412, so sídlom kancelárie: Podzámska 2959/18A, 949

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Monika Vidová, nar. 23.04.1977, bytom 943 52 Mužla 87, aby v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 29
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie.
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v
tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Monika Vidová, nar. 23.04.1977, bytom 943 52 Mužla 87 tak, že ho zbavuje
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Monika Vidová, nar. 23.04.1977, bytom 943 52 Mužla 87, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu 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 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 18.04.2019 vedený pod položkou registra 279/2019, 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., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.4.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudca
K036703
Spisová značka: 31OdK/34/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Otília Laláková, nar. 20.08.1955, bytom Senická 166/3, 946
39 Patince, podnikajúci pod obchodným menom : Otília Stehlíková, s miestom podnikania Ul. Adyho 193, 946 39
Patince, IČO: 33 938 873, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.09.1997, 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.
Patince.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Otília Laláková, nar. 20.08.1955, bytom Senická 166/3, 946 39

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. Alexej Vašek, so sídlom kancelárie Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno, zn. správcu: S
1567.
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 16.04.2019 vedený pod položkou registra D14 - 271/2019, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 26.4.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K036704
Spisová značka: 27OdK/249/2018
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Kristián Kovács, nar. 11.08.1983,
bytom Výškovce nad Ipľom č. 281, ktorého správcom je : Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79,
949 01 Nitra, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci,
takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK96 0900 0000 0002 3347 3298,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom
päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a
zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 1572/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného
sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti
sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.4.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K036705
Spisová značka: 27OdK/4/2019

Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Ján Harman, nar. 12.08.1980,
bytom Levice, Súkennícka č. 3052/4, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Harman, so sídlom Levice,
Súkennícka č. 3052/4, IČO: 47502754, ktorého správcom je : JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie: Nitra,
Štúrova č. 21, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci,
takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie: Nitra, Štúrova č. 21, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
č.ú. v tvare IBAN: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého
Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 34/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného
sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti
sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.4.2019
Mgr. Juraj Kopper, sudca
K036706
Spisová značka: 27OdK/7/2019
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Marta Tabiová, nar. 24.01.1960,
bytom Hurbanovo, Lipová č. 1764/30, ktorého správcom je : JUDr. Martina Holečková, so sídlom kancelárie: Nitra,
Štefánikova č. 9, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci,
takto
rozhodol

I/ P o u k a z u j e správcovi: JUDr. Martina Holečková, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova č. 9, preddavok na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK24 1100 0000 0029 4106 1218
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom
päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a
zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 60/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného
sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti
sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.4.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K036707
Spisová značka: 27OdK/17/2019
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Agneša Liptáková, nar. 31.03.1952,
bytom Bátovce č. 372, ktorého správcom je : JUDr. Róbert Hipp, so sídlom kancelárie: Nitra, Farská č. 33/ I.p., o
poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: JUDr. Róbert Hipp, so sídlom kancelárie: Nitra, Farská č. 33/ I.p., preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
č.ú. v tvare IBAN: SK89 1111 0000 0010 5883 6446, VS: 0017, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 142/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného
sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti
sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.4.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
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K036708
Spisová značka: 27OdK/18/2019

Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Ondrej Vančo, nar. 24.12.1957,
bytom Palárikovo, Hlavná č. 72, ktorého správcom je : Ing. Aneta Ponesz, so sídlom kancelárie: Nové Zámky,
Rákocziho č. 12, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci,
takto
rozhodol

I/ P o u k a z u j e správcovi: Ing. Aneta Ponesz, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Rákocziho č. 12, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK93 3100 0000 0034 0022
0209 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur
(slovom päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu
Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 149/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného
sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti
sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.4.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K036709
Spisová značka: 5OdS/3/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jarmila Bačová, nar. 02.09.1981, trvale bytom Nová
242/46, 094 14 Sečovská Polianka právne zast.: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o., so
sídlom Štefánikova 8, 071 01 Michalovce, IČO: 47 236 183 o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
p o s k y t u j e dlžníkovi Jarmila Bačová, nar. 02.09.1981, trvale bytom Nová 242/46, 094 14 Sečovská
Polianka ochranu pred veriteľmi,
II.

u s t a n o v u j e správcu JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov,

III.
u k l a d á dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu,
IV.
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),
V.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o začatí hlavného
insolvenčného konania známych veriteľov dlžníka, 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
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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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť oznámi v Obchodnom vestníku,
čím sa konanie končí. ( §168a ods. 3 ZKR )
Podľa § 168b ods. 1 ZKR, poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči
dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a) alebo pohľadávok
vylúčených z uspokojenia (§ 166b). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v
exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie.
Podľa § 168b ods. 2 ZKR, dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať
dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže
uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane
ustanovenia o opakovanej dražbe.
Podľa § 168b ods. 3 ZKR, účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred
veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Podľa § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa
tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom
vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia.
Podľa 199 ods. 9 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.
Okresný súd Prešov dňa 26.4.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K036710
Spisová značka: 5OdK/274/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slavomír Kaleja Januv, nar. 05.03.1982, trvale bytom 082
63 Jarovnice 427 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Slavomír Kaleja Januv, nar. 05.03.1982, trvale bytom 082 63
Jarovnice 427,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa,

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. Gábora Száraza, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 599/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 26.4.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K036711
Spisová značka: 5OdK/275/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radko Pasternák, nar. 07.02.1975, trvale bytom Sibírska
6948/31, 080 01 Prešov zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Radko Pasternák, nar. 07.02.1975, trvale bytom Sibírska
6948/31, 080 01 Prešov,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
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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. Vladimíra Babina, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
600/2019.
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
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
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d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 26.4.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K036712
Spisová značka: 5OdK/276/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Depta, nar. 06.09.1965, trvale bytom Hlavná
149/126, 059 92 Huncovce, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Depta - STAVOMAT, s miestom podnikania
Hlavná 149/126, 059 92 Huncovce, IČO: 32 853 963 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov,
Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Depta, nar. 06.09.1965, trvale bytom Hlavná 149/126,
059 92 Huncovce, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Depta - STAVOMAT, s miestom podnikania Hlavná
149/126, 059 92 Huncovce, IČO: 32 853 963,
II.
Poprad,

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Ing. Vladimíra Ledeckého, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 601/2019.
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
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 26.4.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K036713
Spisová značka: 5OdK/277/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Pompa, nar. 17.08.1987, trvale bytom Budovateľská
484/19, 064 01 Stará Ľubovňa zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01
Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavol Pompa, nar. 17.08.1987, trvale bytom Budovateľská
484/19, 064 01 Stará Ľubovňa,
II.
ustanovuje správcu: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok,
IČO: 36 795 364,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.

ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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majetok dlžníka jeho známych 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
Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364 preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka 604/2019.
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
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.
Okresný súd Prešov dňa 26.4.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K036714
Spisová značka: 5K/27/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB,
a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Tenada s.r.o., so sídlom Tatranská Lomnica 96, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 46 440 755, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tenada s.r.o., so sídlom Tatranská Lomnica 96, 059 60 Vysoké
Tatry, IČO: 46 440 755,
II.
ustanovuje správcu: LEGATOs Recovery k. s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31
Bardejov, IČO: 47 256 184,
III.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
IV.
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),
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 5K/27/2018. 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“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak 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 je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.
2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. 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 zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
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 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 26.4.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K036715
Spisová značka: 2OdK/269/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Cilka Siváková, nar. 11.05.1954, Kružlov 58, 086 04
Kružlov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Cilka Siváková, nar. 11.05.1954, Kružlov 58, 086 04 Kružlov,
II.
42083061,

ustanovuje správcu: JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, Humenné 066 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
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prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, Humenné 066 01, IČO: 42083061, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 590/2019.
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.
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Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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 26.4.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K036716
Spisová značka: 2OdK/270/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slavka Kyjovská, nar. 27.05.1974, Starý Blich 249/29, 085
01 Bardejov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Slavka Kyjovská, IČO: 46039007, s miestom podnikania
Starý Blich 249/29, 08501 Bardejov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089
01 Svidník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Bardejov,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Slavka Kyjovská, nar. 27.05.1974, Starý Blich 249/29, 085 01

II.
37941852,

ustanovuje správcu: JUDr. Miloš Hnat, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 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
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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prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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. Miloš Hnat, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, Prešov 080 01, IČO: 37941852, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 585/2019.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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 26.4.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K036717
Spisová značka: 2OdK/271/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rastislav Kizák, nar. 29.06.1975, Gorkého 471/2, 068 01
Medzilaborce, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Rastislav Kizák, nar. 29.06.1975, Gorkého 471/2, 068 01
Medzilaborce,
II.
42078458,

ustanovuje správcu: JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, Prešov 08001, 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
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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predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, Prešov 08001, IČO: 42078458, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 594/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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.
Okresný súd Prešov dňa 26.4.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K036718
Spisová značka: 2OdK/272/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Molitoris, nar. 28.06.1952, Širiava 448/28, 094 31
Hanušovce nad Topľou, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Ján Molitoris - AUTOMONT, IČO: 10806130,
s miestom podnikania Počekanec 16/26, 09431 Hanušovce nad Topľou, zastúpený Centrom právnej pomoci kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Molitoris, nar. 28.06.1952, Širiava 448/28, 094 31
Hanušovce nad Topľou,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1, Humenné 066 01,
IČO: 37368940,
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
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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predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1, Humenné 066 01, IČO: 37368940, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka 589/2019.
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
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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.
Okresný súd Prešov dňa 26.4.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K036719
Spisová značka: 38OdK/220/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka František Rác, nar. 11.05.1957, trvale bytom Uhrovecká
45/31, 020 61 Lednické Rovne, zastúpený opatrovníkom Iveta Rácová, bytom Uhrovecká 45/31, 020 61 Lednické
Rovne, zastúpený Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka František Rác, nar. 11.05.1957, trvale bytom Uhrovecká 45/31, 020 61
Lednické Rovne.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1402.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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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.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Martina
Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 494/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
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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 § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K036720
Spisová značka: 38OdK/221/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Štefan Mazini, nar. 13.03.1972, trvale bytom Holubyho
ulica 1336/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Štefan Mazini, nar. 13.03.1972, trvale bytom Holubyho ulica 1336/4, 915 01
Nové Mesto nad Váhom.
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II. Ustanovuje správcu JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1395.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Matúš
Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 510/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K036721
Spisová značka: 38OdK/222/2019
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Martin Plávka, nar. 17.01.1977, trvale bytom 916 12
Lubina 351, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Martin Plávka, nar. 17.01.1977, trvale bytom 916 12 Lubina 351.
II. Ustanovuje správcu Ing. Katarína Štrbáňová so sídlom kancelárie Dvory 1932, 020 01 Púchov, značka správcu
S1864.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Ing. Katarína
Štrbáňová so sídlom kancelárie Dvory 1932, 020 01 Púchov, značka správcu S1864, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 509/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
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pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K036722
Spisová značka: 38OdK/223/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ľubomír Slížik, nar. 07.02.1971, trvale bytom 956 38
Veľké Hoste 144, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ľubomír Slížik, nar. 07.02.1971, trvale bytom 956 38 Veľké Hoste 144.
II. Ustanovuje správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, IČO 51643162, značka správcu S1893.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Bankruptcy and
recovery innovative corporation k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 51643162,
značka správcu S1893, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 512/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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,
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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
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sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K036723
Spisová značka: 38OdK/224/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Viera Matejovičová, rod. Forrová, nar. 01.02.1969, trvale
bytom 916 24 Horná Streda 480, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Viera Matejovičová, rod. Forrová, nar. 01.02.1969, trvale bytom 916 24
Horná Streda 480.
II. Ustanovuje správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. so sídlom kancelárie Tatranská 300/8, 017 01 Považská
Bystrica, IČO 48 003 506, značka správcu S1765.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi INSOLVENCY
SOLUTIONS, k. s. so sídlom kancelárie Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, IČO 48 003 506, značka
správcu S1765, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

43

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho
súdu pod položkou reg. D14 515/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
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a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K036724
Spisová značka: 40K/28/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Miloš Ondreička, nar.
20.07.1987, bydliskom Závadská 871/18, 914 41 Nemšová, uznaného za malý, ktorého správcom je BANKRUPTCY
& RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415,
značka správcu S1169, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, značka správcu S1169.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K036725
Spisová značka: 28K/37/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu úpadcu Tomáš Haurík nar.
10.09.1985, bydliskom Rad L. N. Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza, zast. JUDr. Milošom Kvasňovským, advokátom,
so sídlom Dunajská 32, 811 08 Bratislava, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so
sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, značka správcu S1169, o návrhu
na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie Námestie
Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, značka správcu S1169.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K036726
Spisová značka: 38NcKR/17/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Ušiak, nar. 2.7.1971, bytom Dolná Štvrť 505/38,
Myjava, o návrhu na oddlženie, takto
rozhodol
I. Dlžník Miroslav Ušiak, nar. 2.7.1971, bytom Dolná Štvrť 505/38, Myjava, sa

o d d l ž u j e.

II. Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od
doručenia tohto uznesenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/
CSP). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci
sa týka, čo sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). 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.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K036727
Spisová značka: 38K/9/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
GAZZA s. r. o. so sídlom
A. Hlinku 8, 971 01 Prievidza, IČO 36 307 092, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti
GAZZA s. r. o. so sídlom A. Hlinku 8, 971 01 Prievidza, IČO 36 307 092.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku ( § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania 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 alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 26.4.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K036728
Spisová značka: 40K/3/2015
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu EMTZ, s. r. o. v
konkurze so sídlom Kpt. Jaroša 23, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 340 570, ktorého správcom je JUDr.
Mária Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu EMTZ, s. r. o. v konkurze so sídlom Kpt. Jaroša 23, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO
36 340 570 sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť 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). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K036729
Spisová značka: 40OdK/251/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vladimír Polovinčák, nar. 25.7.1957, trvale bytom
Železničiarská 4007/41, 972 51 Handlová, Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Konanie vedené na tunajšom súde pod spisovou značkou 40OdK/251/2019 sa
Poučenie:

zastavuje.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Trenčín dňa 26.4.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K036730
Spisová značka: 38K/7/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
BIROS s. r. o. so sídlom Zlatovská cesta 35, 911 05 Trenčín, IČO 45 293 473, takto,
rozhodol

I. Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu a osvedčil svoju
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platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, pri ktorých
možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich
splatnosti,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich
splatenie požiadalo nasledujúci deň.
II. Dlžník sa poučuje, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd po splnení zákonných podmienok vyhlási na
jeho majetok konkurz.
III. Dlžník sa poučuje, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie (zák. č.
7/2005 Z.z.), alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, alebo ak zatají vec patriacu do konkurznej
podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do
konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných
aktivitách dlžníka, dopustí sa trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243
Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1
Trestného zákona) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 Trestného zákona).
IV. Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 26.4.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K036731
Spisová značka: 40R/5/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Tomáš Smejkal,
nar. 9.11.1978, trvale bytom Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Róbert Fatura so
sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628, na návrh správcu uznesením
č.k. 40R/5/2015-1175 zo dňa 27.3.2019 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.4.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 26.4.2019
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K036732
Spisová značka: 38K/7/2019
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/7/2019
Okresný súd Trenčín
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v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

SR - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín

IČO 42 499 500
na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

BIROS, s.r.o.
Zlatovská cesta 35,
911 05 Trenčín
IČO 45 293 473

nariaďuje sa pojednávanie
na deň 04.07.2019 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BIROS, s.r.o.
veriteľ č. 1: Slovenská konsolidačná, a.s.
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. 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. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Trenčín dňa 26.4.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
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K036733
Spisová značka: 38NcKR/4/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Mikula, nar. 02.06.1984, bytom Morovnianska
cesta 1731/35, 972 51 Handlová, o návrhu na oddlženie, takto
rozhodol
I. Dlžník František Mikula, nar. 02.06.1984, bytom Morovnianska cesta 1731/35, 972 51 Handlová, sa
e.

oddlžuj

II. Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/ CSP). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). 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.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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
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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.

Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K036734
Spisová značka: 38K/2/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi obchodnej
spoločnosti RGOGETECH, s. r. o. so sídlom Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 349 097, pr.
zast. advokátskou kanceláriou Bartošík Šváby s. r. o. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 929 049,
ktorého predbežným správcom je obchodná spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k. s. so
sídlom kancelárie Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 51643162, značka správcu S1893, o žiadosti
predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy, takto
rozhodol
Lehota na predloženie záverečnej správy sa predlžuje do 14.05.2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 26.4.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K036735
Spisová značka: 28K/47/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu S.J.M., s.r.o. v konkurze
so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 015 903, ktorého správcom je Mgr. Barbora
Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu S.J.M., s.r.o. v konkurze so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 36 015 903 sa z r u š u j e pre nedostatok majetku.
II. Správcovi Mgr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1792, sa odmena z výťažku nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého pohľadávka nebola čo i len z časti
uspokojená v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch
vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
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rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 26.4.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K036736
Spisová značka: 40K/43/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VALTSLOV s. r. o. v konkurze so
sídlom SNP 1/1, 018 51 Nová Dubnica, IČO 34 096 329, zast. Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s. r. o.
so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO 36 837 857, ktorého správcom je BANKRUPTCY LIQUIDATION, k. s.
so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496, značka správcu S1514, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu VALTSLOV s. r. o. v konkurze so sídlom SNP 1/1, 018 51 Nová Dubnica, IČO 34 096
329 sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť 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). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Trenčín dňa 26.4.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K036737
Spisová značka: 22K/12/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Alexandra Györiová, nar.
16.10.1964, trvale bytom Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je JUDr. Mária Bustinová so sídlom
kancelárie Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172, o návrhu na odvolanie správcu z
funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske
Teplice, značka správcu S172.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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Okresný súd Trenčín dňa 26.4.2019
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K036738
Spisová značka: 1K/7/2018
Okresný súd Žilina zverejňuje rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici:
Sp. zn.: 43CoKR/8/2019 - 152
IČS: 5118214830
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry
Dibdiakovej, členov senátu JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. a JUDr. Mariána Blahu v právnej veci navrhovateľa dlžníka DAMONT SWEDEN s.r.o., so sídlom Oslobodenia 151/4, 013 05 Belá, IČO: 44 486 332, zastúpeného DPP
Martaus & Partners, s. r. o., so sídlom Jána Milca 788/5, 010 01 Žilina, IČO: 51 174 227 o návrhu dlžníka na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, o späťvzatí návrhu navrhovateľa - dlžníka na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka takto
rozhodol:
Späťvzatie návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pripúšťa, rozhodnutie Okresného súdu Žilina
sp. zn. 1K/7/2018-129 zo dňa 26. februára 2019 zrušuje a konkurzné konanie voči dlžníkovi - DAMONT SWEDEN
s.r.o., so sídlom Oslobodenia 151/4, 013 05 Belá, IČO: 44 486 332 zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).
Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na
súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
V Banskej Bystrici dňa 4. apríla 2019
JUDr. Drahomíra Dibdiaková
predsedníčka senátu
JUDr. Mária Jamrišková, PhD.
členka senátu
JUDr. Marián Blaha
člen senátu - sudca spravodajca
Okresný súd Žilina dňa 26.4.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K036739
Spisová značka: 9OdK/127/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Marcela Pušková, nar. 19.12.1993, bytom
Priemyselná 1851/1, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031
01 Liptovský Mikuláš, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcela Pušková, nar. 19.12.1993, bytom Priemyselná 1851/1,
031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie.
II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové
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Mesto, IČO: 51 948 729.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom
kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729 a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 25.04.2019 a vedený
pod položkou registra 676/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
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f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
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podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 26.4.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
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K036740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Paulovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 3571/43, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/468/2018 S3
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/468/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k. 37Odk/468/2018 ustanovená ako správkyňa vo veci vyhlásenia
konkurzu na majetok dlžníka: Michaela Paulovičová, nar. 13.02.1978, bytom Šancová 3571/43, 831 04 Bratislava.

Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Darina Hanáčková, Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka
správcu S 1905 (ďalej len ako „Správca“). C

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len 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 sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady
konkurzu.

Správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka : Michaela Paulovičová, nar.
13.02.1978, bytom Šancová 3571/43, 831 04 Bratislava sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.

JUDr. Darina Hanáčková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petr Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brančská 3, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hanáček
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/486/2018 S3
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/486/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k. 8OdK/486/2018, som bol ustanovený ako správca dlžníka Petr
Tóth, nar. 03.01.1962, trvale bytom Brančská 3, 851 05 Bratislava.
Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil Mgr. Martin Hanáček, Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu
S 1906 (ďalej len ako „Správca“). C
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len 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 sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Petr Tóth, nar. 03.01.1962,
trvale bytom Brančská 3, 851 05 Bratislava sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
Mgr. Martin Hanáček, správca

K036742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dalimír Uhliar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andrusovova 9/A, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1944
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/416/2018/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/416/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo 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, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: Dalimír Uhliar,
nar. 06.12.1944, trvale bytom Andrusovova 9/A, 851 01 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto 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 (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.

V Bratislave, dňa 29.04.2019

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

K036743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Valach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajčianska 5092/46, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/25/2019 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/25/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Ľuboš Valach, nar.: 10.09.1969, trvale bytom Rajčianska 5092/46, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
oznamuje v súvislosti so znením § 167 v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení, že konkurz sa končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Mgr. Filip Osvald
27.04.2019

K036744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Vizi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhájska 224/35, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/46/2019 S4
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/46/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiaden majetok.
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K036745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikolo Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Pálenisko 6, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.2.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hanáček
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/53/2019-S1
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/53/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiaden majetok.

K036746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Pekár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vietnamská 5822/41, 820 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/55/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/55/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiadny majetok.

V Bratislave, dňa 29.04.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K036747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Píla Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sološnica 31, 906 37 Sološnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/421/2018 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/421/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Druhé ponukové konanie na majetok podliehajúci konkurznému konaniu, sp. zn. 37OdK/421/2018, dlžník: Peter
Píla, nar 02.07.1979, bytom: Sološnica 31, 906 37 Sološnica.
V súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "ZKR"), týmto vyhlasujem Ponukové konanie na majetok podliehajúci konkurznému konaniu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Súpisová zložka majetku: Hnuteľná vec - motorové vozidlo
Popis: Motorové osobné vozidlo značka Škoda Felicia, objem motora 1289 cm3, druh paliva: BA 95 B (benzín),
druh: hachtback 5 dv., červená metalíza, výkon motora 50 kW, počet najazdených kilometrov: 256 111 km,
Rok výroby: 1997
Stav opotrebovanosti: značne opotrebované vozidlo (dlhú dobu bez bežnej údržby)
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

2. Súpisová zložka majetku: Hnuteľná vec - motorové vozidlo
Popis: Motorové vozidlo zn. Ford Mondeo, objem motora 1998 cm3, druh paliva: NM (nafta), strieborná metalíza,
výkon motora: 66 kW, počet najazdených km - v aute je vymenený motor s nájazdom cca 100.000 km,
Rok výroby: 2001
Stav opotrebovanosti: značne opotrebované vozidlo - bez údržby, nepojazdné, časti motora sú demontované
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Lehota na predkladanie ponúk v ponukovom konaní je najneskôr do 13.05.2019.
Ponuky sa predkladajú v zapečatenej obálke označenej slovami: Ponukové konanie - Peter Píla - Neotvárať.
Prijaté ponuky budú vyhodnotené najneskôr do 19.5.2019, - prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu pripísaná najneskôr do 13.05.2019 na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni,
číslo účtu IBAN: SK92 0900 0000 0006 3521 4002, variabilný symbol pre účel zálohy je 374212018, do poznámky
k platbe je potrebné uviesť celé meno a priezvisko záujemcu o kúpu, resp. názov spoločnosti,
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, - ak viacerí zájemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu, - neúspešným záujemcom bude záloha vrátená späť na účet najneskôr do 5 dní po vyhodnotení
ponukového konania.
V prípade záujmu o fotografie hnuteľných vecí zaradených do ponukového konania, je potrebné požiadať správcu
emailom o ich zaslanie.
Obhliadky hnuteľných vecí sú možné po telefonickom dohovore so správcom.
V Bratislave dňa 29.04.2018, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K036748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podmanický Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lachova 1612 / 39, 821 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/96/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/96/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Edita Rieglová, správca dlžníka: Vladimír Podmanický, nar. 22.12.1974, trvale bytom Lachova 1612/39, 821
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06 Bratislava, v súlade s ustanovením § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno
v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom zložiť preddavok na trovy konania podľa odsekov 7 a 11 uvedeného
ustanovenia ZKR. Účet je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu vo formáte IBAN:
SK5883300000002101606772.
Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.
Podľa ustanovenia § 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 € a najviac 10 000 €.

Mgr. Edita Rieglová, správca

K036749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigóová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kulíškova 1001 / 29, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/424/2018 S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/424/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.12.2018, sp. zn. 37OdK/424/2018 a zverejnením v Obchodnom
vestníku dňa 11.12.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mária Rigóová, nar. 01.02.1974, trvale
bytom Kuliškova 29, 821 08 Bratislava (ďalej len ,,úpadca“); za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený
Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, zápis v zozname správcov vedený
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1231 (ďalej len „správca“).
Mgr. Boris Kotleba, správca úpadcu Mária Rigóová, nar. 01.02.1974, trvale bytom Kuliškova 29, 821 08
Bratislava, týmto podľa ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) uverejňuje súpis všeobecnej podstaty
nasledovne: Ku dňu 29.04.2019 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle
ustanovenia § 167j ZKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis všeobecnej podstaty bez súpisovej
zložky majetku.

Mgr.Boris Kotleba
správca

K036750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad-Staré mesto,Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1987
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
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Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/489/2018 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/489/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 1.kolo
1st restructuring, k.s., správca dlžníka: Pavol Jamrich, nar.: 12.03.1987, trvale bytom Miestny úrad Bratislava
- Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, č. k. 37OdK/489/2018, týmto vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) Ponukové konanie – 1. Kolo na
predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Hnuteľná vec podliehajúca konkurzu, ktorá je predmetom Ponukového konania bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 48/2019 dňa 08.03.2019.
Typ súpisnej
Číslo súpisovej
Podielové
položky
Popis hnuteľnej veci
Množstvo
položky majetku
spoluvlastníctvo
majetku
Osobné motorové vozidlo kategórie M1, značka: NISSAN
1.
ALMERA, EČV: BA123SS, VIN: JN1EAAN15U0571412, 1
1/1
Hnuteľná vec
farba: červená, rok výroby: 1998

Súpisová
hodnota
majetku
400,00 €

Podmienky Ponukového konania:
1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t.č.
0904 557 344.
2. Lehota na podávanie ponúk je maximálne 15 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„predaj – neotvárať –Hnuteľná vec“ na adresu 1st restructuring, k.s., Kominárska 2,4, 831 04
Bratislava.
5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK19 8330 0000 0025 0097 8493 vedený vo Fio banke, a.s..
7. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky.
9. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.
12. 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, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
13. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od oznámenia o výsledku
ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
14. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
1st restructuring, k.s.
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Mgr. Sanislav Hutňan, komplementár.

K036751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca dňa 29.04.2019 doplnil súpis všeobecnej podstaty:

Súpisová položka majetku por. č. 4:
Nehnuteľná vec: pozemok - parcela registra „C“, parc.č. 647/2 o výmere 31 m2 ostatná plocha, zápis na LV č.
7247 katastrálne územie: Staré Mesto, obec: BA-m.č. STARÉ MESTO, okres: Bratislava I, štát: SR,
Súpisová hodnota (aj mena): 546,68 EUR;
Vlastník: Úpadca, na LV zapísaný pod por.č. 27, 28 a 29 a označený ako IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116,
Bratislava, PSČ: 831 07, SR (právny predchodca Úpadcu)
veľkosť spoluvlastníckeho podielu na pozemku (vlastníka zapísaného na LV pod por.č. 27): 4398/184403
veľkosť spoluvlastníckeho podielu na pozemku (vlastníka zapísaného na LV pod por.č. 28): 1307/184403
veľkosť spoluvlastníckeho podielu na pozemku (vlastníka zapísaného na LV pod por.č. 29): 1307/184403

Súpisová položka majetku por. č. 5:
Nehnuteľná vec: pozemok - parcela registra „C“, parc.č. 647/3 o výmere 5 m2 ostatná plocha, zápis na LV č.
7247 katastrálne územie: Staré Mesto, obec: BA-m.č. STARÉ MESTO, okres: Bratislava I, štát: SR,
Súpisová hodnota (aj mena): 88,18 EUR;
Vlastník: Úpadca, na LV zapísaný pod por.č. 27, 28 a 29 a označený ako IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116,
Bratislava, PSČ: 831 07, SR (právny predchodca Úpadcu)
veľkosť spoluvlastníckeho podielu na pozemku (vlastníka zapísaného na LV pod por.č. 27): 4398/184403
veľkosť spoluvlastníckeho podielu na pozemku (vlastníka zapísaného na LV pod por.č. 28): 1307/184403
veľkosť spoluvlastníckeho podielu na pozemku (vlastníka zapísaného na LV pod por.č. 29): 1307/184403

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K036752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: One Fashion Outlet 1 s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 25 / 0, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 248 696
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/56/2018 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/56/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu One Fashion Outlet 1 s.r.o., so sídlom Ružová
dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 696, sp. zn. 8K/56/2018 nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa NovoNet s.r.o., Sedličná 79, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 44 404 085,
prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 8 814,61 EUR.
V Bratislave, dňa 18.04.2019

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K036753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M.I. Stav, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pezinská 2336 / 0, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 610 640
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2014 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

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

zapísaný v súpise majetku úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 212/2014 zo dňa 5.11.2014 ako
súpisová zložka č. 7,
verejné ponukové konanie na predaj uvedeného majetku za najvyššiu ponúknutú odplatu, a to za nasledovných
podmienok:
Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorého ponuka bude znamenať najvyššiu mieru uspokojenia veriteľov. Záujemca podaním ponuky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Minmimálna výška ponúknutej kúpnej ceny sa neurčuje. Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku najmenej
vo výške 50 % z ponúknutej kúpnej ceny a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz
M.I. Stav spol. s r.o. – predaj reklamného pútača - neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné
označenie, platí, že záujemca v takom prípade podmienky nesplnil a správca nenesie zodpovednosť za
predčasné otvorenie tejto ponuky.
Vecné náležitosti ponuky:
Označenie majetku, ktorého sa ponuka týka a výšku ponúknutej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej ceny (výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk do verejného ponukového konania je 30 dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konania
zverejnené v obchodnom vestníku a posledným dňom je tridsiaty deň (vrátane ) do 15.00 hod. Ak koniec lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuky
musia byť v uvedenej lehote doručené do kancelárie správcu (nestačí podanie na poštovú prepravu).
Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 20 dní odo dňa otvárania obálok. Doručené a neodmietnuté ponuky
správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám s ohľadom na celkové maximálne uspokojenie
veriteľov. Pri rovnosti ponúk správca uprednostní tú ponuku, ktorá bude správcovi doručená skôr.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
So záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia a ktorého ponuku schváli veriteľský výbor,
správca za splnenia podmienky úhrady ponúkanej kúpnej ceny (cien) na správcovský účet v plnom rozsahu
v lehote určenej správcom, spíše bez zbytočného odkladu kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude speňažovaný
majetok. Kúpna zmluva so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude vopred uhradená na správcovský
účet v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena úspešným záujemcom v plnom rozsahu ani v ďalšej
primeranej lehote (nie dlhšej ako 7 dní), určenej správcom, považuje sa ponukové konanie za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo
ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa ponukové konanie za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel ponukového konania alebo zmluvy, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Peter Arendacký, správca

K036754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frievald Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová 549 / 16, 930 11 Topoľníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/28/2014 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/28/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zmeny hodnoty súpisových zložiek vo všeobecnej podstate po vyhotovení znaleckého posudku.

Súpisová zložka majetku č. 17/
Opis súpisovej zložky majetku:

Rodinný dom s. č. 549 na parcele č. 284/2, garáž s. č. 1499 na parcele KN č. 284/3 a príslušenstvo vo výlučnom
vlastníctve úpadcu v 1/1 nachádzajúce sa v okrese Dunajská Streda, obec Topoľníky, k. ú. Dolné Topoľníky,
zapísané na LV č. 192.

Po znaleckom posudku 11.4.2019
,súpisová hodnota : 44.586,--Eur

Súpisová zložka majetku č. 18/
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok
parcela č. 284/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 576 m2 v podiele 1/1 v k. ú. Dolné Topoľníky, zapísaná
na LV č. 192 vedeného pre k. ú. Dolné Topoľníky
Po znaleckom posudku 11.4.2019 Súpisová hodnota: 12.890,88Eur

parcela č. 284/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2 v podiele 1/1 v k. ú. Dolné Topoľníky, zapísaná
na LV č. 192 vedeného pre k. ú. Dolné Topoľníky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po znaleckom posudku 11.4.2019 Súpisová hodnota: 2.819,88Eur

parcela č. 284/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 466 m2 v podiele 1/1 v k. ú. Dolné Topoľníky, zapísaná
na LV č. 192 vedeného pre k. ú. Dolné Topoľníky,
Po znaleckom posudku 11.4.2019 Súpisová hodnota: 1.029,48 Eur
parcela č. 285/2 – záhrady o výmere 270m2 v podiele 1/1 v k. ú. Dolné Topoľníky, zapísaná na LV č. 192
vedeného pre k. ú. Dolné Topoľníky
Po znaleckom posudku 11.4.2019 Súpisová hodnota: 6.042,60Eur
Deň zápisu zmeny súpisovej hodnoty : 29.4.2019

K036755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Rajnik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 37, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.2.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/76/2019 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/76/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Rajnik, nar. 13.2.1988, bytom 931 01 Šamorín,
Hlavná 37, oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/76/2019 S1263 je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese 909 01 Skalica, Námestie slobody 2 a to v každý pracovný deň v čase od 9:00 hod. do 15:00
hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom nahliadnutia
možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.
JUDr. Václav Sosna
správca

K036756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Rajnik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 37, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.2.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/76/2019 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/76/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu:
Peter Rajnik, nar. 13.2.1988, bytom 931 01 Šamorín, Hlavná 37, ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/76/2019 zo dňa 11.4.2019.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015, as the bankruptcy truste of the Peter Rajnik, nar. 13.2.1988, bytom 931 01 Šamorín, Hlavná 37,
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava, No.
36OdK/76/2019 dated 11th of April 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.4.2019. Dňom 19.4.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published on 18th of April 2019. Bankruptcy was declared on 19th
of 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 (§ 23 ods. 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) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9a 10 ZoKR ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtorcan 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 ).
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. Václav Sosna , so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica, 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 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. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Václav Sosna, offices
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica, 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 súd Trnava, (District Court Trnava)
Hlavná 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.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
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9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of theapplication 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
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 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 Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council
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No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Václav Sosna
správca dlžníka /truste of the bankrupt

K036757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Kuljhavi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 930 31 Vojka nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1969
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/18/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/18/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom vo veci dlžníka: Štefánia
Kuljhavi, narodená: 02. 04. 1969, trvale bytom: 930 31 Vojka nad Dunajom, mu bola po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Orange Slovensko a.
s., IČO: 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej
sume 2 413,94 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 9.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K036758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Slováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Štúra 209/20, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/20/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/20/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 21.02.2019 č. k.: 36OdK/20/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 41/2019 zo dňa 27.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jarmila
Slováková, nar. 03.08.1958, trvale bytom Ľudovíta Štúra 209/20, 922 42 Madunice (ďalej v texte len ako „Dlžník“)
a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
Správcovi bola doručená po základnej prihlasovacej lehote, 45 dní od vyhlásenia konkurzu, prihláška
pohľadávky, ktorú Správca v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok Dlžníka
nasledovne:
Por. č.
1

Veriteľ
obchodné meno/názov:
Mesto Piešťany

sídlo:
Nám. SNP 3, Piešťany

IČO:
00 612 031

celková prihlásená suma
36,51 €
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JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K036759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Adriana Tetliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 1846/26, 927 05 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/18/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/18/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 12.02.2019, č.k. 25OdK/18/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Martina Adriana Tetliaková, nar. 24.07.1977, bytom Hollého 1846/26, 927 05 Šaľa.
Zároveň uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 12.02.2019, č.k. 25OdK/18/2019, ustanovil súd do funkcie
správcu dlžníka (ďalej len „dlžník“) Mgr. Ondreja Bartošoviča, správcu so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30,
927 01 Šaľa, značka správcu S 1748. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č.
34/2019 zo dňa 18.02.2019.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Martina Adriana Tetliaková, nar. 24.07.1977, bytom Hollého 1846/26,
927 05 Šaľa v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka, vyhlásenia úpadcu, a vlastných zistení správcu, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Martina Adriana Tetliaková, nar. 24.07.1977,
bytom Hollého 1846/26, 927 05 Šaľa, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 25OdK/18/2019 zrušuje
a končí.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K036760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Žitňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poronda 643/11, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/41/2016 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/41/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu

Mgr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, ako správca úpadcu Veronika
Žitňáková, nar. 18.09.1963, bytom Poronda 643/11, Zavar, v konkurznom konaní vedenom pod sp.zn. 23K
41/2016 týmto zverejňujem

PONUKOVÉ KONANIE: 5.KOLO

V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a/ v spojení s ust. § 83 ods. 1
písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte
len „ZKR/ správca úpadcu úpadcu Veronika Žitňáková, nar. 18.09.1963, bytom Poronda 643/11, Zavar, v
konkurznom konaní vedenom pod sp.zn. 23K 41/2016, Mgr. Ondrej Bartošovič, ponúka v zmysle ustanovenia §
92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné majetkovú hodnotu
1.

Peňažná pohľadávka

Vo výške 1 500, 00 € s prísl. Pohľadávka právoplatne priznaná platobným rozkazom OS Trnava, sp.zn.
33C/35/20171 dlžník Tomáš Razim 1 500 €.
Ponuková cena 500 €

1.

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 780 119.

2.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote desať (10) dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku podávali záväzné ponuky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po
uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
3.
Záujemca musí doručiť ponuku na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz Žitňáková Veronika., verejné ponukové konanie/predmet ponukového konania/-NEOTVÁRÁŤ.
4.

Na ponuky doručené po stanovenej lehote nebude správca prihliadať.

5.
Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny najmenej vo výške 100% ponukovej hodnoty
majetku, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, identifikačné údaje záujemcu - kupujúceho,
spôsob uhradenia kúpnej ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu - kupujúceho. Na ponuku, ktorá
nebude obsahovať tieto údaje, nebude správca prihliadať.
6.
Správca vyhodnotí všetky doručené ponuky v lehote do 7 dní po skončení lehoty na predkladanie ponúk
a vyhotoví o tom zápisnicu. Správca predkladá všetky doručené ponuky spĺňajúce podmienky ponukového
konania na schválenie zástupcovi veriteľov úpadcu.
7.
Schválenie predaja a uzavretie kúpnej zmluvy na predaj majetku všeobecnej podstaty podlieha
oznámeniu a schváleniu zástupcom veriteľov úpadcu.
8.
Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10)
kalendárnych dní odo dňa schválenia predaja majetku všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov úpadcu s tým, že
podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri
podpise kúpnej zmluvy na bankový účet v UniCredit Bank, a.s. číslo účtu: IBAN SK46 1111 0000 0011 7368 3086
V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú
kúpnu cenu, je zástupca veriteľov oprávnený schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom s druhou
najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania.
Mgr. Ondrej Bartošovič, 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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K036761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josef Bartošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 1222/23, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1957
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/33/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/33/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Josef Bartošík,
narodený 11. 01. 1957, trvale bytom: L. Svobodu 1222/23, 909 01 Skalica.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K036762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zoltán Veselý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 53, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/44/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/44/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dražbe organizovanej správcom
podľa § 167o ods. 1 v spojení s § 167n ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s primeraným použitím ustanovení Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov
A. Označenie správcu organizujúceho dražbu
JUDr. Erik Bilský, správca
a)Meno
dlžníka: Ing. Zoltán Veselý,
a priezvisko
narodený: 28.12.1958,
správcu
trvale bytom: Hviezdoslavova 53, 929 01 Dunajská Streda
a špecifikácia Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 24.08.2017 č. k.: 36OdK/44/2017-27, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
dlžníka
v vestníku č. 167/2017 zo dňa 31.08.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Zoltán Veselý, nar. 28.12.1958,
konkurze:
bytom Hviezdoslavova 53, Dunajská Streda a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava.
b)
Sídlo
kancelárie
správcu
Pekárska 11, 917 01 Trnava
c) IČO správcu 40 046 966
d)
Zápis
správcu
V Zozname správcov vedenom Ministerstva spravodlivosti SR pod číslom S1477
B. Miesto konania dražby
Priestor Gardenia na prízemí Hotela Holiday Inn
na adrese Hornopotočná ul. 5, 917 01 Trnava
C. Dátum konania dražby
11. júna 2019
D. Čas otvorenia dražby
11:00 hod.
E. Kolo dražby

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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Prvá dražba
F. Predmet dražby
Predmetom dražby je súbor nehnuteľností a ich príslušenstvo v podielovom spoluvlastníctve dlžníka Ing. Zoltána
Veselého o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ica k celku, ktoré sú zapísané na liste vlastníctve č. 2806,
katastrálne územie Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, a to:
·
pozemok - parc. č. 3464/218, parcela registra „C“, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 312
m2
·
stavba – rodinný dom so súpisným číslom 2121 postavený na parc. č. 3464/218.
Predmet dražby je majetkom podliehajúcim konkurzu vedeného na majetok dlžníka Ing. Zoltána Veselého, a bol zapísaný
správcom JUDr. Erikom Bilským do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 61/2019 zo dňa 27.03.2019.
G. Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva a opis stavu predmetu dražby
Rodinný dom so súpisným č. 2121 na parc. č. 3464/218 – sa nachádza v okresnom meste Dunajská Streda na ulici
Hviezdoslavova 53.
Dom je súčasťou radovej zástavby, má dve nadzemné podlažia, je čiastočne podpivničený, základy sú betónové
s hydroizoláciou, steny sú murované prevažne z tehly, strecha sedlová, krov drevený, krytina z azbestocementových šablón
na debnení, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú brizolitové, podmurovka v dvornej
časti je obložená mrazuvzdorným obkladom, stropy sú železobetónové s rovným omietnutým podhľadom, vonkajšie
zábradlia domu sú oceľovej konštrukcie, výplň tvoria značne poškodené horizontálne upevnené drevené dosky, technická
údržba konštrukčných prvkov rodinného domu je zanedbaná.
Podzemné podlažie je čiastočne zapustené do terénu, dispozične pozostáva z dvoch prejazdných garáží, práčovne,
skladovacích a komunikačných priestorov, vnútorné omietky sú vápenné, sčasti nadmieru poškodené zavlhnutím, povrchy
podláh sú prevažne z keramickej dlažby, garážové vráta od ulice sú drevené, rámové dvojkrídlové, garážové vráta z dvornej
časti sú dvojkrídlové oceľové s čiastočným presklením, okná sú drevené zdvojené, stupne betónových schodov majú povrch
z keramickej dlažby, inštalovaný je elektrický závesný ohrievač vody, zavedený je plyn, v čase obhliadky bol plynomer
demontovaný, pôvodný kotol na plyn je definitívne odstránený, rozvody ústredného kúrenia sú znefunkčnené zaslepením,
osadené sú dve keramické umývadlá s klasickými nástennými batériami, v práčovni je obmurovaná a keramickým obkladom
obložená oceľová smaltovaná, poškodená, takmer nefunkčná vaňa s klasickou vaňovou batériou, časť stien je obložená
keramickým obkladom, časti stien a stropov skladovacích priestorov majú poškodené rôzne obloženia, zavedená je svetelná
a motorická elektroinštalácia.
Prvé nadzemné podlažie pozostáva z chodby so schodiskom, kuchyne so špajzou, miestnosti WC a obývacej izby
s kozubom a dverami na balkón so schodmi do dvora, resp. záhrady. V chodbe a na schodišti je čiastočný obklad stien
dreveným tatranským profilom, podlahy sú z rôznej dlažby, v obývacej izbe sú čiastočne poškodené parkety a interiérový
kozub s otvoreným ohniskom s miernou trhlinou, hlavné vchodové dvere sú drevené rámové v kombinácii s presklením,
balkónové dvere v obývačke sú novšie plastové s nedokončenými stavebnými úpravami, interiérové dvere sú drevené
dyhované, okná od ulice z juhovýchodnej strany sú pôvodné drevené zdvojené s vonkajšími plastovými roletami, okná zo
severozápadnej dvornej strany sú novšie plastové s neukončenými stavebnými úpravami, ústredné kúrenie je nefunkčné,
nevyužívané radiátory sú prevažne pôvodné rebrované a čiastočne novšie panelové, zavedená je svetelná elektroinštalácia,
v kuchyni je obklad časti steny s nástennou pákovou vodovodnou batériou, vybudovaný je kanalizačný odpad, v miestnosti
WC je kombizáchod a keramické umývadlo s nohou a nástennou klasickou batériou, steny sú obložené keramickým
obkladom, elektromerná skrinka s elektromerom a automatickými ističmi je osadená na uličnej fasáde.Druhé nadzemné
podlažie dispozične pozostáva z chodby od schodiska, troch izieb, miestnosti WC a kúpeľne, nášľapné vrstvy betónových
podláh sú v izbách z pôvodných parkiet a novšej plávajúcej podlahoviny, inde je prevažne keramická dlažba, balkónové
dvere sú novšie plastové s nedokončenými stavebnými úpravami, interiérové dvere sú drevené dyhované, prevažne
s čiastočným presklením, okná od ulice sú pôvodné drevené zdvojené s vonkajšími plastovými roletami, okná z dvornej
strany sú novšie plastové s neukončenými stavebnými úpravami, kúrenie je riešené provizórne elektrickými ohrievačmi,
ústredné kúrenie je nefunkčné, nevyužívané radiátory sú prevažne pôvodné rebrované a čiastočne novšie panelové,
zavedená je svetelná elektroinštalácia, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená oceľová smaltovaná
vaňa s nástennou klasickou vaňovou batériou, poškodené umývadlo s nohou a nástennou klasickou batériou, obklad stien
je po strop keramickým obkladom, kúrenie je nástenným rebríkovým elektrickým radiátorom, pôvodné rozvody kúrenia sú
zaslepené, v miestnosti WC je kombizáchod a keramické umývadlo s nohou a nástennou klasickou batériou, steny sú
čiastočne obložené keramickým obkladom, pod stropom je v omietke horizontálna trhlinka, zavedená je svetelná
elekroinštalácia.
Príslušenstvo: plot predný, plot bočný, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka,
plynová prípojka, spevnené plochy, oporné múriky, vonkajšie schody.
Rodinný dom je napojený na verejný vodovod, vodomer je vo vodomernej šachte pred domom, kanalizácia je napojená na
uličnú vetvu, zavedený je plyn a elektro, plot predný od ulice má betónovú podmurovku, murované stĺpiky, výplň je zo
zvislých oceľových uholníkov v ráme, súčasťou plotu je bránka a dvojkrídlová brána, plot bočný od suseda je zo strojového
pletiva medzi oceľovými stĺpikmi na poškodenom betónovom prahu, pri bočných vjazdoch do garáži sú z obidvoch strán
vybudované oporné múriky z monolitického betónu, obložené mrazuvzdorným obkladom, spevnené plochy sú betónové.
Pozemok parc. č. 3464/218 – je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok sa
nachádza v zastavanom území obce Dunajská Streda v rovnomennom katastrálnom území. Prístup k dvoru, resp.
k záhradnej časti pozemku je z miestnej cestnej komunikácie, a vzhľadom na skutočnosť, že rodinný dom je v radovej
zástavbe a zadnú hranicu pozemku tvorí stena radových garáží, je možný prístup iba cez stavbu, tzn. Osobným motorovým
vozidlom a pešo cez prejazdnú garáž v podzemnom podlaží a pešo aj cez prvé nadzemné podlažie. V mieste, kde sa
nachádza ohodnocovaný pozemok je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, plyn a elektrický rozvod.
Ohodnocovaný pozemok je rovinatý.
H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na spoluvlastnícky podiel dlžníka, Ing. Zoltána Veselého o veľkosti ½-ice k celku k nehnuteľnostiam zapísaným na liste
vlastníctva č. 2806 nie sú evidované na liste vlastníctva žiadne ťarchy.
I. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená vo výške 33.800,00 € znaleckým posudkom č. 05/2019 zo dňa
25.02.2019, ktorý vypracoval Ing. Miroslav Tokár, znalec pre odbor: stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 913556.
J. Najnižšie podanie

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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33.800,00 €
K. Minimálne prihodenie
500,00 €
L. Dražobná zábezpeka
a) Výška
10.000,00 €
a) bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK31 1100 0000 0029
b)
Spôsob 2684 6033, variabilný symbol: 36442017, do poznámky uveďte "dražobná zábezpeka konkurzVeselý" alebo
zloženia
b) do notárskej úschovy alebo
dražobnej
c) bankovou zárukou.
zábezpeky
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
a) originálne vyhotovenie výpisu z účtu preukazujúce odpísanie finančných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky z
c)
Doklad
účtu účastníka dražby na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033;
preukazujúci
b) originál peňažným ústavom potvrdeného dokladu, preukazujúci vloženie sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeke na
zloženie
bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033;
dražobnej
c) originál potvrdenia vystaveného notárom o zložení sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeke do notárskej úschovy
zábezpeky
d) originálne vyhotovenie listiny o bankovej záruke.
Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku najneskôr do otvorenia dražby a pri zápise do zoznamu účastníkov
d) Lehota na dražby je povinný predložiť doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky. Ak účastník dražby zloží dražobnú
zloženie
zábezpeku bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK31 1100 0000
dražobnej
0029 2684 6033, musia byť finančné prostriedky rovnajúce sa výške dražobnej zábezpeky pripísané na bankový účet
zábezpeky
vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, najneskôr do otvorenia dražby, inak takýto účastník
nebude zapísaný do zoznamu účastníkov dražby a nebude mu umožnené zúčastniť sa na dražbe.
Správca bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú
dražobnú zábezpeku, alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
e)
Vrátenie predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, je správca povinný bez zbytočného odkladu vrátiť
dražobnej
účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti správca zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.
zábezpeky
Dražobná zábezpeka, ktorá bola zložená bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na bankový účet vedený v Tatra
banka, a. s. IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, bude vrátená bez zbytočného odkladu bezhotovostným prevodom na
účet neúspešného účastníka dražby.
M. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Zvyšnú časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť do 15 dní od dňa skončenia dražby bezhotovostným
prevodom, alebo vkladom na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, variabilný
symbol: 36442017, do poznámky sa uvedie "dražba Veselý".
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ
povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote do 15 dní od skončenia dražby bezhotovostným
prevodom, alebo vkladom na bankový účet vedený v Tatra banka, a. s. IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033 variabilný
symbol: 36442017, do poznámky sa uvedie "dražba Veselý". V tomto prípade je správca povinný bez zbytočného odkladu
po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné dodatočne znížiť a nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je
neprípustná.
N. Obhliadka predmetu dražby
1. obhliadka sa uskutoční dňa 21.05.2019 o 14:00 hod. – bližšie informácie ohľadne obhliadky na tel. č. 0948 866 222
2. obhliadka sa uskutoční dňa 04.06.2019 o 14:00 hod.– bližšie informácie ohľadne obhliadky na tel. č. 0948 866 222
O. Organizačné pokyny pre účastníkov dražby
Prezencia účastníkov dražby sa uskutoční pred otvorením dražby od 10,30 do 11,00 hod. v mieste konania dražby Priestor Gardenia na prízemí hotela Holiday Inn, Hornopotočná ul. 5, 917 01 Trnava.
Účastník dražby je povinný:
a) preukázať svoju totožnosť- fyzické osoby predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia aktuálny výpis z
Obchodného alebo iného registra, v ktorom sú zapísané, zástupcovia účastníkov dražby predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti;
b) odovzdať doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky;
c) odovzdať čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 v spojení s § 5 Zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu
dražby udelením príklepu, to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného
sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri.
Správca odovzdá vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu po ich
doručení notárom osvedčujúcim priebeh dražby.
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením zašle správca jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu
s potvrdením o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému úradu.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predmet dražby odovzdá vydražiteľovi správca bez zbytočných prieťahov, najneskôr do 7 dní po riadnom a včasnom
zaplatení ceny dosiahnutej vydražením, a to na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
totožnosti vydražiteľa.
Správca spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby, ktorú podpíše vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie zápisnice o
odovzdaní predmetu dražby dostane správca a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať, alebo ju prevziať táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa
považuje za odovzdanú aj tejto osobe, o tom správca túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na
náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo správca alebo ak im tieto
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náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
S. Poučenie podľa §21 ods. 2 až 6 Zákona č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, t. j. Zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd,
aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu
domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu, 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 (§23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
(4) Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia
dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako
aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár osvedčujúci priebeh dražby
a)
Meno
Mgr. Iveta Vašková
a priezvisko:
b) Sídlo
Kráľovská 8/2, 909 01 Skalica

V Trnave dňa 29.04.2019
JUDr. Erik Bilský, správca dlžníka Ing. Zoltán Veselý

K036763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALTAJA s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 14, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 523 823
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/21/2010 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/21/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia veriteľského výboru
Sp. zn:

25K/21/2010

Dlžník:

ALTAJA s. r. o.
Hlavná 14
Šaľa 927 01
IČO: 44 523 823

Miesto konania:
Dátum:

LUXE BIZNIS CENTRUM, Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava
streda, 24. apríla 2019

Začiatok konania:

10,30 hod.

Prítomní:
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1. NIKOS INVEST s.r.o., Komárňanská 3083/2A, 947 01 Hurbanovo IČO: 45 686 840,
2. Bunka Zdravia s.r.o., Hlavná 807/42, 931 01 Šamorín, IČO: 46 997 91,
3. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 766 005
Zapisovateľ: Boris Čižmárik
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Informácia o dôležitej právnej skutočnosti
Uloženie záväzných pokynov správcovi konkurznej podstaty
Záver

K bodu č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10,30 hod zástupca veriteľa NIKOS INVEST s.r.o., Komárňanská
3083/2A, 947 01 Hurbanovo IČO: 45 686 840, na úvod NIKOS INVEST s.r.o., Komárňanská 3083/2A, 947 01
Hurbanovo IČO: 45 686 840 privítal prítomných veriteľov, a skonštatoval, že sú prítomní veritelia s potrebným
počom hlasov spôsobilým hlasovať.

K bodu č. 2:

Informácia o dôležitej právnej skutočnosti

Veriteľský výbor zobral na vedomie informáciu správcu o tom, že bolo ukončené 1. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku podniku úpadcu vyhlásené v OV č. 65/2019 zo dňa 02.04.2019. Zároveň zobral
na vedomie informáciu, že finančné prostriedky nachádzajúce sa v konkurznom konaní sú na účte správcu.
Správca ubezpečil veriteľský výbor, že zašle stav finančných zdrojov veriteľskému výboru mailom. Správca
informoval veriteľský výbor o tom, že 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku podniku úpadcu bolo
neúspešné a neprihlásil sa žiadny záujemca.

K bodu č. 3:

Uloženie pokynov správcovi konkurznej podstaty

Veriteľský výbor navrhol správcovi zopakovať ponukové konanie s tým, že zloženie finančnej zábezpeky bude
znížené z pôvodnej sumy 10.000,- Eur na 5.000,- Eur. Ostatné podmienky ponukového konania zostávajú
nezmenené. Veriteľský výbor ukladá správcovi záväzný pokyn v súlade s ustanoveniami ZKR na zverejnenie 2.
kola ponukového konania s tým, že zloženie finančnej zábezpeky bude znížené z pôvodnej sumy 10.000,- Eur na
5.000,- Eur do OV, pričom ostatné podmienky ponukového konania zostávajú nezmené a to bezodkladne po
obdržaní tohto záväzného pokynu.
Hlasovanie:
NIKOS INVEST s.r.o.

ZA

Slovenská konsolidačná, a.s.

ZDRŽAL SA

Bunka Zdravia s.r.o.

ZA

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté UZNESENIE č. 1
Veriteľský výbor ukladá správcovi záväzný pokyn v súlade s ustanoveniami ZKR na zverejnenie 2. kola
ponukového konania s tým, že zloženie finančnej zábezpeky bude znížené z pôvodnej sumy 10.000,- Eur na
5.000,- Eur do OV, pričom ostatné podmienky ponukového konania zostávajú nezmené a to bezodkladne po
obdržaní tohto záväzného pokynu.
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Veriteľ NIKOS INVEST s.r.o., IČO: 45 686 840 - predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je
zvolaný v súlade s § 38 ods. 1 ZKR. Veriteľský výbor je podľa § 38 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v znení neskorších predpisov uznášaniaschopný. Každý člen veriteľského
výboru má jeden hlas, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov veriteľského výboru.

K bodu č.4 : Záver
Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť a ukončil zasadnutie
veriteľského výboru. Zápisnica napísaná a podpísaná v LUXE BIZNIS CENTRUM, Bárdošova 2/A, 831 01
Bratislava, dňa streda, 24. apríla 2019 o 11,00 hod

predseda veriteľského výboru

K036764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALTAJA s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 14, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 523 823
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/21/2010 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/21/2010
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu dňom 09.05.2019

Predmet speňaženia:
Správca vyhlasuje dňom 09.05.2019 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu, ktorým je veriteľský
výbor druhé kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu. Jednotlivé
súpisové zložky majetku boli zverejnené:
v Obchodnom vestníku č. OV 197B/2010 zo dňa 13.10.2010 pod č. K009932;
v Obchodnom vestníku č. OV 51B/2011 zo dňa 15.03.2011 pod č. K002971;
v Obchodnom vestníku č. OV 184/2013 zo dňa 24.09.2013 pod č. K016812;
v Obchodnom vestníku č. OV 147/2014 zo dňa 01.08.2014 pod č. K014806;
v Obchodnom vestníku č. OV 150/2014 zo dňa 06.08.2014 pod č. K015115;
v Obchodnom vestníku č. OV 40/2015 zo dňa 27.02.2015 pod č. K004560;
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v Obchodnom vestníku č. OV 41/2015 zo dňa 02.03.2015 pod č. K004628 v znení opravy zverejnenej v
Obchodnom vestníku č. OV 44/2015 zo dňa 05.03.2015 pod č. K005001
(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Dňa 05.02.2019 príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca mailom: trnava@irkr.sk.

Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa § 92 ods. 1 písm. d)
v spojitosti s § 92 ods. 2 ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa bude primerane vzťahovať § 476 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o predaji podniku.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca v súlade so záväzným pokynom
zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie kolá, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia podľa
záväzného pokynu alebo kým mu príslušný orgán neuloží iný záväzný pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.

Podmienky ponukového konania:
Podrobnejšia špecifikácia podmienok ponukového konania bude správcom zverejnená len v Obchodnom vestníku
a záujemcom môže byť na vyžiadanie poskytnutá aj mailom na adrese trnava@irkr.sk. Správca poskytne
záujemcom aj vzor zmluvy o predaji podniku, ktorú uzatvorí pri predaji Predmetu speňaženia a tiež vzor dohody o
zmluvnej pokute, ktorej uzatvorenie s osvedčeným podpisom záujemcu je podmienkou podania ponuky do
ponukového konania.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania,
t. j. do 24.05.2019 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„Ponukové konanie – 2. kolo – ALTAJA s.r.o. „v konkurze““. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené
podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu
ponuku, na ďalšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ponuka musí obsahovať:
– identifikačné údaje záujemcu: pri fyzickej osobe meno, priezvisko, obchodné meno, adresu trvalého bydliska
a miesta podnikania, IČO, dátum narodenia a výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra; pri
právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO a výpis z obchodného registra;
– označenie predmetu kúpy – Predmetu speňaženia;
– návrh cenovej ponuky v mene EUR, pričom záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú
ponúka za kúpu Predmetu speňaženia ako celku. Kúpna cena sa uvádza bez DPH, keďže na predaj podniku sa
v zmysle účinných právnych predpisov neúčtuje DPH. V prípade, že kedykoľvek v budúcnosti dôjde k zmene
platnej a účinnej legislatívy tak, že DPH za Predmet speňaženia bude povinný odviesť správca/úpadca, zaväzuje
sa kupujúci doplatiť príslušnú sumu DPH správcovi/úpadcovi ako doplatok kúpnej ceny za predaj podniku úpadcu;
– doklad o zložení zábezpeky vo výške 5.000,00 EUR na účet správcu;
– dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom s osvedčeným podpisom.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 5.000,00 EUR (päťtisíc
eur) na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu č.
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SK07 1100 0000 0029 2083 8382, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do ponukového
konania, t.j. 24.05.2019, s poznámkou k transakcii, v ktorej bude uvedené obchodné meno alebo meno
a priezvisko záujemcu, ako aj uzatvorenie dohody o zmluvnej pokute so správcom s osvedčeným podpisom
záujemcu, v zmysle ktorej sa záujemca zaväzuje dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia
záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu
o predaji podniku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo
(b) uzavrieť zmluvu o predaji podniku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky.
Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú
s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s
osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

Kúpna cena:
V ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom táto nesmie byť nižšia ako zložená
zábezpeka vo výške 5.000,00 EUR.
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca je povinný prijať najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu a túto ponuku predložiť príslušnému orgánu na schválenie. Ku kúpnej cene sa neúčtuje
DPH, keďže sa predaj podniku nepovažuje za dodanie tovaru a dodanie služby podľa príslušných (daňových)
právnych predpisov. V dôsledku uvedeného je predaj podniku oslobodený od platenia DPH.
Na ponuku záujemcu, v ktorej nebude ponúknutá minimálna kúpna cena sa v ponukovom konaní nebude
prihliadať.

Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a v lehote pätnásť (15)
kalendárnych dní odo dňa predloženia víťaznej ponuky oznámi správcovi svoje stanovisko.
Príslušný orgánu je oprávnený víťaznú ponuku neschváliť z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu.
Neschválením ponuky sa ponuka záujemcu považuje za odmietnutú.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom o víťazovi ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá
kúpna cena.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola schválená zo strany príslušného
orgánu, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku, pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na
bankový účet určený správcom najneskôr ku dňu podpísania zmluvy, a to v lehote 15 (pätnásť) kalendárnych dní
odo dňa doručenia výzvy. Zložená zábezpeka sa započítava do kúpnej ceny.
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Záverečné ustanovenia:
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek až do podpísania zmluvy o predaji podniku zrušiť ponukové konanie aj bez
uvedenia dôvodu.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K036765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Marek Račkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemianske Sady 181, 925 54 Zemianske Sady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/148/2018 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/148/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1619, správca úpadcu
Marek Račkovič, narodený 16.12.1993, bytom Zemianske Sady 181, 925 54 Zemianske Sady

vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod poradovým číslom 1 ako:

P.č. popis hnuteľnej veci
1
mobilný telefón CAT B15, IMEI: 354473063950340, 354473063950357

súpisová hodnota spolu (EUR)
50,00

sporná poznámka
bez poznámky

(ďalej len „hnuteľná vec“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.
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II.
Cena

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

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1.
·
2.
·

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

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

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

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

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

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku hnuteľnej veci na adrese Paulínska 24, Trnava. Záujemca je
povinný prejaviť záujem o ohliadku hnuteľnej veci najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom
ohliadky. Ohliadku možno objednať zaslaním sms na tel. č. 0902 898 985 alebo emailom na adresu
sopko.peter@gmail.com s uvedením špecifikácie hnuteľnej veci, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Hnuteľná vec sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase tohto ponukového konania. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že hnuteľná vec môže vykazovať faktické alebo právne
vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé pri ohliadke hnuteľnej veci, pričom záujemca sa zaväzuje, že
si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi
a hnuteľné veci kupuje s týmto vedomím.
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JUDr. Peter Sopko, LL.M.
správca

K036766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Marek Račkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemianske Sady 181, 925 54 Zemianske Sady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/148/2018 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/148/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1619, správca úpadcu
Marek Račkovič, narodený 16.12.1993, bytom Zemianske Sady 181, 925 54 Zemianske Sady

vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod poradovým číslom 2 ako:

P.č.
2

popis hnuteľnej veci
mikrovlnná rúra Superior Smb117c6b-p, r.v. 2013

súpisová hodnota spolu (EUR)
15,00

sporná poznámka
bez poznámky

(ďalej len „hnuteľná vec“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.

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

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1.
·
2.
·

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

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

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

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

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

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku hnuteľnej veci na adrese Paulínska 24, Trnava. Záujemca je
povinný prejaviť záujem o ohliadku hnuteľnej veci najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom
ohliadky. Ohliadku možno objednať zaslaním sms na tel. č. 0902 898 985 alebo emailom na adresu
sopko.peter@gmail.com s uvedením špecifikácie hnuteľnej veci, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Hnuteľná vec sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase tohto ponukového konania. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že hnuteľná vec môže vykazovať faktické alebo právne
vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé pri ohliadke hnuteľnej veci, pričom záujemca sa zaväzuje, že
si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi
a hnuteľné veci kupuje s týmto vedomím.

JUDr. Peter Sopko, LL.M.
správca
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K036767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kušnirák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 294/4, 922 10 Trebatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/146/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/146/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1619, správca úpadcu Ivan
Kušnirák, nar. 10.03.1964, trvale bytom Štúrova 294/4, 922 10 Trebatice

vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie súboru hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod poradovými číslami 1 a
2 ako:

Por.
Popis
č.
1
2

Súpisová
hodnota (€)

Nákladný príves vlastnej výroby so spúsť.podlahou, EČ: RA499YA, VIN: 84609, 200,00
dátum prvej evidencie: 20.6.1984, hrdzavý, nepojazdný
Motorové vozidlo Opel Zafira, EČ: PN005BO, VIN: W0L0TGF7532288165, dátum 200,00
prvej evidencie 1.1.2003, farba modrá tmavá, typ AC Kombi, nepojazdné pre
poruchu motora, nájazd cca 700.000 km

Dôvod
Deň zapísania
zapísania
do súpisu
súpisu
1.3.2019
vlastníctvo
úpadcu
1.3.2019
vlastníctvo
úpadcu

(spolu ďalej len „hnuteľná vec“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.

II.
Cena

1. Výška minimálnej ponúkanej ceny sa neurčuje, nesmie byť však nulová.
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III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1.
·
2.
·

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

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

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

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

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku hnuteľnej veci na adrese Paulínska 24, Trnava. Záujemca je
povinný prejaviť záujem o ohliadku hnuteľnej veci najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom
ohliadky. Ohliadku možno objednať zaslaním sms na tel. č. 0902 898 985 alebo emailom na adresu
sopko.peter@gmail.com s uvedením špecifikácie hnuteľnej veci, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Hnuteľná vec sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase tohto ponukového konania. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že hnuteľná vec môže vykazovať faktické alebo právne
vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé pri ohliadke hnuteľnej veci, pričom záujemca sa zaväzuje, že
si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi
a hnuteľné veci kupuje s týmto vedomím.

JUDr. Peter Sopko, LL.M.
správca
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K036768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbanec Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská ulica 1986 / 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/512/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/512/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 12.12.2018, č. k. 40OdK/512/2018 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Ondrej Urbanec, nar. 02.05.1979, trvale bytom Považská ulica 1986/10, 915 01 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. 243/2018 dňa 18.12.2018.
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 11.01.2019 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 Ondrej Urbanec, nar.
02.05.1979, trvale bytom Považská ulica 1986/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika sa končí.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka- Ondrej Urbanec, nar.
02.05.1979, trvale bytom Považská ulica 1986/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika zrušuje.

V Púchove 29.04.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K036769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Mareková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/67/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/67/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu
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JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Daniela Mareková, nar. 25.09.1963, trvale bytom 911
01 Trenčín, sp. zn. 40OdK/67/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamujem, že konkurz sa
končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K036770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Ďurina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Karasiny 246/3, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/87/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/87/2019
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 29.10.2018, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 14.03.2019 a zisťovania majetku správcom, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku,
že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Radovan Ďurina, nar. 21.06.1982, trvale
bytom Na Karasiny 246/3, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/87/2019, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca
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K036771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurdina Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Čausa 58, 971 01 Veľká Čausa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/587/2018 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/587/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č.
1

Popis majetku
Citroen C5 - osobné vozidlo, r.v. 2007

Podstata
všeobecná

Deň zápisu
29.4.2019

Kde sa vec nachádza
Veľká Čausa

Súpis. hodnota
200,00 €

Ing. Beata Krausová správca S1180

K036772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aneta Boháčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 1268/66, 914 41 Nemšová - Kľúčové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/95/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/95/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisovej
P.
Druh
položky
č.
pozemku
majetku
pozemok
1. spoluvlastnícky
podiel
pozemok
2. spoluvlastnícky
podiel
pozemok
3. spoluvlastnícky
podiel
pozemok
4. spoluvlastnícky
podiel
pozemok
5. spoluvlastnícky
podiel

LV

Parcelné Výmera Parcela
Okres Obec
číslo
v m2
registra

-

Názov
k. ú.

Štát

Spolu
Súpisová hodnota
vlastnícky
Deň
majetku
v
podiel
zápisu
EUR
úpadcu

záhrada

70 687/2

1348

C

Veľký
Chrťany Chrťany SR 1/8
Krtíš

225,00

29.4.2019

záhrada

70 688/2

710

C

Veľký
Chrťany Chrťany SR 1/8
Krtíš

120,00

29.4.2019

235

C

Veľký
Chrťany Chrťany SR 1/8
Krtíš

40,00

29.4.2019

1855

E

Veľký
Chrťany Chrťany SR 1/8
Krtíš

310,00

29.4.2019

1984

E

Veľký
Chrťany Chrťany SR 1/8
Krtíš

330,00

29.4.2019

-

- zastavané
plochy
a 70 688/3
nádvoria
záhrada
356 72
záhrada

356 75

K036773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štefanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lednické Rovne 0, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/467/2018 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/467/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 40OdK/467/2018 zo dňa 26.11.2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 232/2018 dňa 03.12..2018 bol na majetok dlžníka, Jozef Štefanec, nar. 06.08.1957,
trvale bytom 020 61 Lednické Rovne, vyhlásený konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír
Fraňo, so sídlom Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Štefanec, nar. 06.08.1957, trvale bytom 020 61 Lednické Rovne,
týmto oznamuje:
Podľa ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažovaním takéhoto majetku.
Správca zapísal do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka majetok:
Čislo
položky
1.

Typ súpisovej zložky

Popis súpisovej zložky

Hodnota

Dátum zápisu

Dôvod zápisu

Hnuteľná vec

FIAT PUNTO
Osobné motorové vozidlo
Farba: modrá
Stav vozidla: v prevádzke
EČV: PU 335 BP
Rok výroby: 2005

500.- Eur

08.01.2019

§167h,ods.1 ZKR

Súpis predmetného majetku bol zverejnený v OV č. 8/2019 dňa 11.01.2019.
Správca predmetnú súpisovú zložku speňažoval v súlade s ust. § 167n ods. 1 ZoKR, t.j. spôsobom ustanoveným
v § 167, ods. 1 ZoKR – verejným ponukovým konaním.
Za týmto účelom boli zrealizované tri kolá VPK, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku nasledovne:
Oznam o konaní I. kola VPK v OV č. 45/2019 zo dňa 05.03.2019.
Oznam o konaní II. Kola VPK v OV č. 59/2019 zo dňa 05.03.2019.
Oznam o konaní III. Kola VPK v OV č. 73/2019 zo dňa 12.04.2019.
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR, veci, ktoré sa nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania,
prestávajú podliehať konkurzu.
V súlade s citovaným ustanovením po tom, čo o predmetnú hnuteľnú vec neprejavil žiaden veriteľ prihlásenej
pohľadávky záujem, správca zo zákonného dôvodu tak, ako je tento stanovený v ust. § 167p ods.2 ZoKR
Vylučuje súpisovú zložku:
č. 1 Hnuteľnú vec: Osobné motorové vozidlo FIAT PUNTO, Farba: modrá, EČV: PU 335 BP, rok výroby:
2005, zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty dlžníka Jozef Štefanec, nar. 06.08.1957, trvale bytom 020
61 Lednické Rovne.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K036774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Jando, MVDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahov 561, 913 38 Soblahov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/206/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/206/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 29.06.2018, sp. zn. 38OdK/206/2018-21, zverejneným
v Obchodnom vestníku OV č. 129/2018 dňa 06.07.2018 som bol ustanovený za správcu vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka MVDr. Ľudovít Jando, nar. 12.04.1962, trvale bytom 913 38 Soblahov 561,
zastúpený Centrom právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 84 –
Kancelária CCP v Trenčíne.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Správca oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku, zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 78/2019 dňa
23.04.2019.
Celková suma výťažku
Náklady konkurzu
Celková suma výťažku na rozdelenie

460,00 €
363,67 €
96,33 €

1. Uspokojenie nezabezpečeného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10,
813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 je vo výške 15,32 €.
2. Uspokojenie nezabezpečeného veriteľa SR – Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO 00 215 759 je vo výške 27,76 €.
3. Uspokojenie nezabezpečeného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851
04 Bratislava – Petržalka, zástupca: VZP a.s. pobočka Trenčín, Partizánska 2315, 911 01 Trenčín, IČO
35 937 874 je vo výške 53,25 €.

V Považskej Bystrici, dňa 29.04.2019
JUDr. Karol Porubčin – správca

K036775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Jando, MVDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahov 561, 913 38 Soblahov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/206/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/206/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o skončení konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Karol Porubčin, správca dlžníka: MVDr. Ľudovít Jando, nar. 12.04.1962, tvale bytom 913 38 Soblahov 561,
týmto v súlade s 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že
konkurz na majetok dlžníka vedený na Okresnom súde Trenčín sp. zn. 38OdK/206/2018, a po splnení
rozvrhu výťažku končí.

Zverejnením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K036776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuvik Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 251, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/72/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/72/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Ivan Kuvik, nar. 08.06.1975, trvale bytom 916 12 Lubina 251,
Slovenská republika, zmysle § 167l ods 3. a primerane podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok bola
zapísaná pohľadávka, prihláška ktorej bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, teda
po 23.04.2019 :

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 PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom
Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713

Prihlásená suma : 3 523,86,- Eur
Deň doručenia prihlášky: 26.04.2019
Deň zápisu do Zoznamu pohľadávok: 26.04.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Púchove, 29.04.2019

Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K036777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Měhýž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/78/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/78/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Xénia Hofierková, so sídlom Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, S1531, ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Peter Měhýž, nar. 02.06.1982, trvale bytom 911 01 Trenčín, Slovenská republika, ktoré konanie
je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou: 38OdK/78/2019, týmto v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, oznamujem, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, a to dňa 29.04.2019, mi boli doručené 2 prihlášky
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom 1 boulevard
Haussmann, 750 09 Paríž, Franeúzsko, zapisaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097
902, konajúca na území Slovenskej republiky prostrednictvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, 1ČO: 47 258 713, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka č. 2990 B, od 1.7.2016 ako právny nástupca
žalobcu CETELEM SLOVENSKO a.s., IČ0:35787783, so sidlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, zastúpený JUDr.
Helena Strachotová, usadená euroadvokátka so sidlom P. V. Rovnianka 5194/1, 036 01 Martin, zapísaná v
zozname advokátov v Slovenskej advokátskei komore pod č. 0065; Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO:
47258713, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok, a to:
1. celková suma v Eur: 4084,96 Eur, právny dôvod: Na základe rozhodcovského rozsudku Stáleho
rozhodcovského súdu pri Komerčnej rozhodcovskej spoločnosti, a.s. so sídlom Nábrežná 1293, 022 01 Čadca,
č.k. KRS/80/2009 zo dňa 8.6.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 26.6.2009 a vykonateľnosť dňa 30.6.2009,
je dlžník povinný zaplatiť' veriteľovi sumu 1.030,97 E spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,08°A denne zo
sumy 1.000,02 od 1.12.2008 do zaplatenia a nahradiť trovy rozhodcovského konania vo výške 39,83 E a trovy
právneho zastúpenia vo výške 135,42 €. S ohľadom na skutočnosť', že hore uvedená pohľadávka nebola v
stanovenej lehote uhradená, bol súdnemu exekútorovi JUDr. Jaroslavovi Kabáčovi, Exekútorský úrad Považská
Bystrica, zaslaný návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 30.7.2009. Exekúcia je súdnym exekútorom vedená pod
sp. zn. Ex 776/09, a to na základe poverenia vydaného Okresným súdom Trenčín dňa 27.8.2009 pod č.
5309*065919. Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie nebola ku dňu podania prihlášky do konkurzu na hore
uvedenú pohľadávku pre veriteľa vymožená žiadna suma. Veriteľ' uplatňuje z dôvodov hore uvedených, a to na
základe rozhodcovského rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu pri Komerčnej rozhodcovskej spoločnosti, a.s.
so sídlom Nábrežná 1293, 022 01 Čadca, č.k. KRS/80/2009 zo dňa 8.6.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa
26.6.2009 a vykonateľnosť dňa 30.6.2009: - istina vo výške 1.030,97 €, úrok z omeškania vo výške 0,08% denne
zo sumy 1.000,02 € od 1.12.2008 do 5.3.2019 vo výške 2.997,66 E, - trovy rozhodcovského konania vo výške
39,83 €, trovy exekučného konania - súdny poplatok za vydanie poverenia vo výške 16,50 €, t.j. celkom 4.084,96
€. Veriteľ' na základe hore uvedeného prihlasuje do konkurzného konania voči dlžníkovi pohľadávku vo výške
4.084,96 € celkom. Výťažok z konkurzného konania žiada veriteľ' zaslať na bankový účet vedený v Poštovej
banke, a.s., číslo účtu 20185698/6500, IBAN — SK09 6500 0000 0000 2018 5698, variabilný symbol
1809699100. Dôkazy: 1. Plnomocenstvo zo dňa 1.1.2019 2. Plnomocenstvo zo dňa 13.3.2019 3. Výpis z
obchodného registra právneho predchodcu veriteľa 4. Výpis z obchodného registra právneho nástupcu veriteľa 5.
Zmluva o poskytnutí revolvingového úveru a vydaní kreditnej karty zo dňa 17.4.2008, vrátane Všeobecných
podmienok CETELEM SLOVENSKO a.s. pre poskytnutie revolvingového spotrebiteľského úveru a vydanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kreditnej karty 6. Odstúpenie od úverovej zmluvy č. 42661809699100 zo dňa 21.10.2008, vrátane doručenky 7.
Rozhodcovský rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu pri Komerčnej rozhodcovskej spoločnosti, a.s. č.k.
KRS/80/2009 zo dňa 8.6.2009 8. Návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 30.7.2009 9. Upovedomenie súdneho
exekútora JUDr. Jaroslava Kabáča zo dňa 7.9.2009 o začatí exekúcie č. Ex 776/09 10. Výpočet úroku z
omeškania 11. Vyhlásenie veriteľa o evidencii prihlasovanej pohľadávky v účtovníctve
2. celková suma v EUR: 210,73 Eur, právny dôvod: Na základe rozhodcovského rozsudku Stáleho
rozhodcovského súdu pri Komerčnej rozhodcovskej spoločnosti, a.s. so sídlom Nábrežná 1293, 022 01 Čadca,
č.k. KRS/80/2009 zo dňa 8.6.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 26.6.2009 a vykonateľnosť dňa 30.6.2009,
je dlžník povinný zaplatiť' veriteľovi sumu 1.030,97 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,08% denne zo sumy
1.000,02 € od 1.12.2008 do zaplatenia a nahradiť trovy rozhodcovského konania vo výške 39,83 € a trovy
právneho zastúpenia vo výške 135,42 €. S ohľadom na skutočnosť, že hore uvedená pohľadávka nebola v
stanovenej lehote uhradená, bol súdnemu exekútorovi JUDr. Jaroslavovi Kabáčovi, Exekútorský úrad Považská
Bystrica, zaslaný návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 30.7.2009. Exekúcia je súdnym exekútorom vedená pod
sp. zn. Ex 776/09, a to na základe poverenia vydaného Okresným súdom Trenčín dňa 27.8.2009 pod č.
5309*065919. Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie nebola ku dňu podania prihlášky do konkurzu na hore
uvedenú pohľadávku pre právneho zástupcu veriteľa vymožená žiadna suma. Veriteľ uplatňuje z dôvodov hore
uvedených, a to na základe rozhodcovského rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu pri Komerčnej
rozhodcovskej spoločnosti, a.s. so sídlom Nábrežná 1293, 022 01 Čadca, č.k. KRS/80/2009 zo dňa 8.6.2009,
ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 26.6.2009 a vykonateľnosť dňa 30.6.2009: trovy právneho zastúpenia v konaní
vo výške 135,42 €, trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní vo výške 75,31 €, t.j. celkom 210,73 €. Veriteľ'
na základe hore uvedeného prihlasuje do konkurzného konania voči dlžníkovi pohľadávku vo výške 210,73 €
celkom. Výťažok z konkurzného konania žiada veriteľ' zaslať' na bankový účet vedený v Československej
obchodní banke, a.s., číslo účtu 4002544560/7500, IBAN — SK35 7500 0000 0040 0254 4560, variabilný symbol
1809699100. Dôkazy: 1. Plnomocenstvo zo dňa 1.1.2019 2. Plnomocenstvo zo dňa 13.3.2019 3. Výpis z
obchodného registra právneho predchodcu veriteľa 4. Výpis z obchodného registra právneho nástupcu veriteľa 5.
Rozhodcovský rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu pri Komerčnej rozhodcovskej spoločnosti, a.s. č.k.
KRS/8012009 zo dňa 8.6.2009 6. Návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 30.7.2009 7. Upovedomenie súdneho
exekútora JUDr. Jaroslava Kabáča zo dňa 7.9.2009 o začatí exekúcie č. Ex 776/09 8. Vyhlásenie veriteľa o
evidencii prihlasovanej pohľadávky v účtovníctve.
V Trenčíne, dňa 29.04.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Měhýž

K036778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Bogdán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bôrova 437/18, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/145/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/145/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby

( podľa § 20 zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov )
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Článok I.
Navrhovateľ dražby

1.1 Navrhovateľom opakovanej dražby bol správca v konkurznom konaní úpadcu: Július Bogdán, trvale bytom
Bôrová ulica 437 / 18, 971 01 Prievidza, nar.: 06.10.1943, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín, sp.
zn.: 38OdK/145/2018, a to:

Navrhovateľ:

JUDr. Matúš Košara
Sídlo:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Registrácia: správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu:
S 1395
IČO:
46 907 394
Ďalej len ako: „navrhovateľ dražby“

Článok II.
Dražobník

2.1 Dražobníkom bola fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 zákona číslo 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako: „zákon o dobrovoľných
dražbách“), a to:

Dražobník:

JUDr. Danica Birošová - IURIS
Sídlo:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO:
31 873 260
IČ DPH:
SK1020318970
„dražobník“

Ďalej len ako:

2.2

Licitátorom bola fyzická osoba na základe poverenia:

Meno a priezvisko:

Ďalej len ako:

JUDr. Pavol Velgáň
Bydlisko:
Dátum narodenia:
„licitátor“

Lúka 176, 916 33 Lúka, Slovenská republika
17.07.1987
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Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby

3.1
V zmysle § 17 ods. písm. c) zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ZB. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení
neskorších predpisov dražobník uvádza, že dražba bola vyhlásená ako dražba opakovaná podľa § 22 zákona
o dobrovoľných dražbách, konaná dražba bola tretím kolom. Dražba nemala povahu dražby spoločnej.

Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby

4.1 Opakovaná dražba sa uskutočnila dňa 24.04.2019 so začiatkom o 09:00 hod. Miestom konania dražby bol:
IURIS HOUSE, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, zasadacia miestnosť číslo 108. Prístup do
priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, bol účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím
dražby.

Článok V.
Označenie predmetu dražby

5.1 Predmet opakovanej dražby predstavuje súbor vecí uvedených nižšie, ako celok, a to nehnuteľný majetok
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4/6, nachádzajúca sa v katastrálnom území Prievidza, obec: Prievidza,
okres: Prievidza zapísaná na LV č. 4915 katastrálneho odboru Okresného úradu Prievidza a to:
·
·
·

pozemok parcely C-KN č. 8135/18, výmera 296 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria
pozemok parcely C-KN č. 8135/46, výmera 24 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria
rodinný dom pod súp. č. 437 - rodinný dom na parc. č. 8135/18

Článok VI.
Opis a stav predmetu dražby
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6.1 Rodinný dom je osadený na rovinatom teréne na parcele 8135/18, k. ú Prievidza, obec Prievidza na ulici
Borová č. 18. Je situovaný na okraji zastavanej mestskej časti, v lokalite určenej pre výstavbu samostatne
stojacich rodinných domov. Je prístupný priamo cez vlastný pozemok na verejnú komunikáciu.
Základové konštrukcie sú na základových pásoch a základovej doske zo železobetónu so zvislou a vodorovnou
izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú z pórobetónových kvádrov. Stropné
konštrukcie sú keramické stropy s betónovou zálievkou a betonárskou výstužou. Strešnú krytinu tvorí systém
hydroizolácií s asfaltovou povrchovou úpravou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného materiálu. Výplne
vonkajších otvorov ( okná, balkónové dvere ) sú pôvodné drevené zdvojené . V oknách sú žalúzie, ktoré sú
poškodené. Vstupné dvere sú drevené latkové presklenené. Interiérové dvere sú hladké drevené, osadené do
oceľových zárubní. Schody do suterénu sú betónové s povrchom hladeným. Vonkajšie omietky sú z vápenné a sú
poškodené, opadané. Sokel na prednej fasáde je obložený keramickou dlažbou. Vnútorné omietky sú hladké
vápenné. Povrchy podláh v interiéry sú drevené parkety a keramická dlažba. Keramický obklad je navrhnutý aj v
sociálnych priestoroch . Všetky keramické obklady a dlažby sú priemerného štandardu. Vykurovanie domu je
zabezpečené plynovým kotlom Dakon 16 kW s rozvodom teplovodným do rebrových radiátorov. Na zvýšenie
tepelnej pohody je v obývacej izbe vymurovaný krb s otvoreným ohniskom. Elektroinštalácia svetelná .Takmer
všetky svetelné zdroje sú zdemontované. Rozvod vody studenej a TUV je oceľové potrubie. Ohrev TUV je
zabezpečený zásobníkom vody kombinovaným s kotlom ÚK. Dom je napojený na verejné siete vodovodu,
elektriny, kanalizácia. Dom nemá bleskozvod. S domom je spojená garáž pre jedno motorové vozidlo. Garáž má
plechové výklopné manuálne ovládanie garážových vrát, ktoré nie sú zateplené. Kuchyňa má štandardné
vybavenie spotrebičmi , ktoré zodpovedá dobe výstavby a sú zabudované do kuchynskej linky. Kuchyňa obsahuje
plynový šporák s elektrickou rúrou, odsávač pár a nerezový drez. Batérie sú zo všetkých zariaďovacích
predmetov demontované. Kuchyňa je z materiálu na báze dreva. Dom má jednu kúpeľnú, ktorá obsahuje vaňu s
obmurovkou a obkladom, umývadlo a bidet. Samostatné WC s nádržkou. Povrchové úpravy WC a kúpeľne sú
keramické obklady. V suteréne je v jednej miestnosti osadená plechová vaňa s obmurovkou.
Dom je riešený ako radový rodinný dom v strednej sekcii. Dom má dve výškové úrovne- dve poschodia. Suterén
(1PP ): obsahuje dve časti- miestnosti, v ktorej jedna má funkciu skladu a druhá časť kotolne a práčovne.
Prízemie (1NP ): Na prízemí sa nachádza vstupné zádverie , chdoba, päť izieb, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC,
schodisko a garáž. Z chodby je prístup do dvora .

Článok VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby

7.1 Vlastníkom predmetu opakovanej dražby je fyzická osoba: Július Bogdán, trvalé bytom Bôrová ulica 437/18,
971 01 Prievidza, nar.: 06.10.1943, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 4/6 celku.

7.2
Voči predmetu dražby v čase vyhotovenia tohto oznámenia sú evidované ťarchy v zmysle výpisu
z dotknutého listu vlastníctva a to:

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadenim záložného práva EX 924,925/98 zo dňa 21.1.1999 P 17/99

Ex 11/96-U-Meliško-Pl.roz.1 Rob 533/93,1 Rob 1367/94,1 Rob 554/95 OS Pa -ŠM š.p.Nitr.Právno-predaj
nehnut.P1 - 9/2000
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Ex 354/96-U-Meliško-R.č.k.14 Cb 206/95-21-OS Pa-slov EDIT Bratislava -predaj nehnut.P1- 13/2000

Ex 121/96-U-Meliško-uz.č.k.14Cb 207/95-25 OS Pa -Stredoslo.energ.závody Žilina -P1- 14/2000

Ex 288/97-U-Meliško-Pl.roz.č.5Cb 50/92-21 OS Pa-PENTACOOP VD Prešov-predaj nehnut. P1-44/2000

Ex 399/97-U-Meliško-Pl.roz.č.1 Rob 485/97 OS Pa-slovEDIT Bratislava -predaj nehnut.P1- 10/2000

Ex 11/96-P-Meliško-Pl.roz.č.1Rob.533/93,1Rob 1367/94,1Rob 554/95 OS Pa-ŠM š.p.Nitr.Pravno-predaj nehnut.Z292/2000

Ex 121/96-P-Meliško-uz.č.k.14 Cb 207/95-25 OS Pa-Stredosl. energ.závody Žilina - pred.nehn. -Z-294/2000 - VZ
396/2000

Ex 288/97-P-Meliško-Pl.roz.č.5 Cb 50/92-21 OS PENTACOOP VD Prešov - predaj nehnut.Z295/2000 - VZ
398/2000

Ex 399/97-P-Meliško-Pl.r.č.1 Rob 485/97 OS Pa -slovEDIT Bratislava -predaj nehnut.Z299/2000 - VZ 399/2000

EX 1020/1999,EX 33/2004 - U - Jozef Kaduch - pen.pl.č.k.323/96,3028/97,4030/01/e - Všeobecná zdravotná
poisťovňa,pob.Prievidza - zriad.ex.zál.pr. - P1-210/2004 - VZ 1829/2004,

EX 958/2005 - U - Vladimír Kliniec - pl.roz.č.k. 4 Ro 101/2005 - SPP, a.s.Žilina - zriad.ex.zál.pr. - P2-110/2007 VZ 1002/2007

EX 251/200 - U - Vladimír Kliniec - pl.roz.č.k. 1 Ro 653/94 - Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.Bratislava zriad.ex.zál.pr. - P2-109/2007 - VZ 1003/2007

Záložné právo v prospech Mesta Prievidza č.j. 2.6.1-7356-2007/85861 zo dňa 8.8.2007- zákaz nakladať s
predmetným zálohom - P1 - 225/2007 - VZ 3333/2007

Na parc.č. 8135/18, 8135/46 - Záložné právo v prospech DÚ Veľký Krtíš č.681/320/9713/08/Jar zo dňa 14.5.2008
- zákaz nakladanie s predm.zálohom - P1-206/2008 - VZ 2527/2008
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Na parcely registra C KN č.8135/18, 8135/46, rodinný dom č.s. 437 na parcele č. 8135/18: Záložné právo v
prospech : Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, , 971 01 Prievidza, č. j. 2.2.4-6787-2016/68616 zo dňa
26.5.2016 - Rozhodnutie zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane - mesta
Prievidza P 578/2016 - č .z. 3307/16

Zalozne pravo v prospech DU v Prievidzi c.675/320/30353/97 zo dna 5.5.1997 na pohladavku_______ Sk a zakaz
nakladania s predmetnymi nehnutelnostami Z-1662/97 - VZ 1052/1997

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 37/97,Ex 70/96,Ex 69/96 a Ex 121/96 zo dňa
19.11.1997 Z-4142/97 - VZ 48/1998

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 923,924,925/98 zo dňa 26.1.1999 Z-368/99 - VZ
760/1999

Ex 354/96-P-Meliško-R č.k. 14Cb 206/95-21 OS Pa -slovEDIT Bratislava -predaj nehnut.Z-293/2000

EX 1019,1020/1999,EX 33/2004 - P - Jozef Kaduch - pen.pl.č.k. 323/96,3028/97,4030/01/e - Všeobecná
zdravotná poisťovňa,pob.Prievidza - zriad.ex.zál.pr. - Z 2618/2004 - VZ 1830/2004

EX 41, 85/06 - P - Štefan Kvasnica - pl.vým.č.418/1994 - Soc.poisť. Bratislava - zriad.ex.zál.pr. - P1196,197,198/2006 - VZ 1514/2006, VZ 2522/2018

Záložné právo v prospech Mesta Prievidza č.j. 2.6.1-7356-2007/85861 zo dňa 8.8.2007- zákaz nakladať s
predmetným zálohom - Z 4163/2007 - VZ 3333/2007

Na parc.č. 8135/18, 8135/46 - Záložné právo v prospech DÚ Veľký Krtíš č.681/320/9713/08/Jar zo dňa 14.5.2008
- zákaz nakladanie s predm.zálohom - Z 3711/2008 - VZ 2527/2008

EX 309/03/2000 - P - Jozef Horváth - popl.č.k. 1200/1254 - Slovak Telecom, a.s - zriad.ex.zál.pr. - Z 2445/2009 VZ 1856/2009

EX 283/2009 - P - Vladimír Kliniec - Stredoslov. vod.prev.spoločnosť, a.s. Banská Bystrica - zriad.ex.zál.pr. - Z
457/2010 - VZ 320/2010

EX 85/12 - P - Vladimír Kliniec - Mesto Prievidza - zriadenie ex.záložného práva - Z 6896/2012 - VZ 4069/2012

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

107

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

EX 242/08, EX 166/10 - P - Vladimír Kliniec - Stredoslov. vodár.prev. spoločnosť, a.s. Banská Bystrica - zriadenie
ex.záložného práva - Z 3736/2013, Z 3737/2013 - VZ 2332/2013

EX 251/00 - P - Vladimír Kliniec - Allianz-Slov.poisť., a.s. Zvolen - zriadenie ex.záložného práva - Z 3734/2013 VZ 2333/2013

EX 958/05 - P - Vladimír Kliniec - EOS KSI Slovensko, s.r.o. Bratislava - zriadenie ex.záložného práva - Z
3735/2013 - VZ 2334/2013

EX 121/96 - P - Vladimír Kliniec - AGROSPOL podiel. poľnohosp.družstvo Diviaky nad Nitricou - zriadenie ex.
záložného práva, predaj nehnuteľnosti - Z 3733/2013 - VZ 2335/2013

Mgr. Pavlík - Ex.príkaz č.EX 211/2014 - Soc.poisť., pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 4475/14 - 2696/14

EX 859/03 - P - JUDr. Mária Krasňanová - POHOTOVOSŤ, s.r.o. Bratislava - zriadenie ex.záložného práva - Z
4691/2015 - VZ 1575/2016

Na parcely registra č.8135/18, 8135/46, rodinný dom č.s. 437 na parcele č. 8135/18 - Záložné právo v prospech
Mesto Prievidza, č. j. 2.2.4-6787-2016/68616 zo dňa 26.5.2016 - zákaz nakladania s predm.zálohom - Z
3969/2016 - VZ 3490/2016

EX 912/16 - P - JUDr. Anetta Demešová - WM Consulting & Communication, s.r.o. Piešťany - zriadenie
ex.záložného práva - Z 5416/2016 - VZ 4720/2016

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadenim záložného práva EX 924,925/98 zo dňa 21.1.1999 P 17/99

Ex 11/96-U-Meliško-Pl.roz.1 Rob 533/93,1 Rob 1367/94,1 Rob 554/95 OS Pa -ŠM š.p.Nitr.Právno-predaj
nehnut.P1 - 9/2000

Ex 354/96-U-Meliško-R.č.k.14 Cb 206/95-21-OS Pa-slov EDIT Bratislava -predaj nehnut.P1- 13/2000

Ex 121/96-U-Meliško-uz.č.k.14Cb 207/95-25 OS Pa -Stredoslo.energ.závody Žilina -P1- 14/2000

Ex 288/97-U-Meliško-Pl.roz.č.5Cb 50/92-21 OS Pa-PENTACOOP VD Prešov-predaj nehnut. P1-44/2000
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Ex 399/97-U-Meliško-Pl.roz.č.1 Rob 485/97 OS Pa-slovEDIT Bratislava -predaj nehnut.P1- 10/2000

Ex 11/96-P-Meliško-Pl.roz.č.1Rob.533/93,1Rob 1367/94,1Rob 554/95 OS Pa-ŠM š.p.Nitr.Pravno-predaj nehnut.Z292/2000

Ex 121/96-P-Meliško-uz.č.k.14 Cb 207/95-25 OS Pa-Stredosl. energ.závody Žilina - pred.nehn. -Z-294/2000 - VZ
396/2000

Ex 288/97-P-Meliško-Pl.roz.č.5 Cb 50/92-21 OS PENTACOOP VD Prešov - predaj nehnut.Z295/2000 - VZ
398/2000

Ex 399/97-P-Meliško-Pl.r.č.1 Rob 485/97 OS Pa -slovEDIT Bratislava -predaj nehnut.Z299/2000 - VZ 399/2000

EX 1020/1999,EX 33/2004 - U - Jozef Kaduch - pen.pl.č.k.323/96,3028/97,4030/01/e - Všeobecná zdravotná
poisťovňa,pob.Prievidza - zriad.ex.zál.pr. - P1-210/2004 - VZ 1829/2004

EX 958/2005 - U - Vladimír Kliniec - pl.roz.č.k. 4 Ro 101/2005 - SPP, a.s.Žilina - zriad.ex.zál.pr. - P2-110/2007 VZ 1002/2007

EX 251/200 - U - Vladimír Kliniec - pl.roz.č.k. 1 Ro 653/94 - Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.Bratislava zriad.ex.zál.pr. - P2-109/2007 - VZ 1003/2007

Záložné právo v prospech Mesta Prievidza č.j. 2.6.1-7356-2007/85861 zo dňa 8.8.2007- zákaz nakladať s
predmetným zálohom - P1 - 225/2007 - VZ 3333/2007

Na parc.č. 8135/18, 8135/46 - Záložné právo v prospech DÚ Veľký Krtíš č.681/320/9713/08/Jar zo dňa 14.5.2008
- zákaz nakladanie s predm.zálohom - P1-206/2008 - VZ 2527/2008

Na p.c.8135/18 stavbu c.s.40437:Slovenska statna sporitelna v Prievidzi c.RIII 941/88 na________ Sk -261/88

Zalozne pravo v prospech DU v Prievidzi c.675/320/30353/97 zo dna 5.5.1997 na pohladavku_______ Sk a zakaz
nakladania s predmetnymi nehnutelnostami Z-1662/97 - VZ 1052/1997

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 37/97,Ex 70/96,Ex 69/96 a Ex 121/96 zo dňa
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19.11.1997 Z-4142/97 - VZ 48/1998

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 923,924,925/98 zo dňa 26.1.1999 Z-368/99 - VZ
760/1999

Ex 354/96-P-Meliško-R č.k. 14Cb 206/95-21 OS Pa -slovEDIT Bratislava -predaj nehnut.Z-293/2000

EX 1020/1999,EX 33/2004 - P - Jozef Kaduch - pen.pl.č.k. 323/96,3028/97,4030/01/e - Všeobecná zdravotná
poisťovňa,pob.Prievidza - zriad.ex.zál.pr. - Z 2618/2004 - VZ 1830/2004

EX 41, 85/06 - P - Štefan Kvasnica - pl.vým.č.418/1994 - Soc.poisť. Bratislava - zriad.ex.zál.pr. - P1196,197,198/2006 - VZ 1514/2006, VZ 2522/2018

Záložné právo v prospech Mesta Prievidza č.j. 2.6.1-7356-2007/85861 zo dňa 8.8.2007- zákaz nakladať s
predmetným zálohom - Z 4163/2007 - VZ 3333/2007

Na parc.č. 8135/18, 8135/46 - Záložné právo v prospech DÚ Veľký Krtíš č.681/320/9713/08/Jar zo dňa 14.5.2008
- zákaz nakladanie s predm.zálohom - Z 3711/2008 - VZ 2527/2008

EX 309/03/2000 - P - Jozef Horváth - popl.č.k. 1200/1254 - Slovak Telecom, a.s - zriad.ex.zál.pr. - Z 2445/2009 VZ 1856/2009

EX 283/2009 - P - Vladimír Kliniec - Stredoslov. vod.prev.spoločnosť, a.s. Banská Bystrica - zriad.ex.zál.pr. - Z
457/2010 - VZ 320/2010

Mgr. Pavlík - Ex.príkaz č.EX 211/2014 - Soc.poisť., pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 4475/14 - 2696/14

EX 859/03 - P - JUDr. Mária Krasňanová - POHOTOVOSŤ, s.r.o. Bratislava - zriadenie ex.záložného práva - Z
4691/2015 - VZ 1575/2016

7.3
Predmet dražby vydražiteľ nadobúda bez záložných práv. Speňažením majetku zanikajú všetky
zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako
zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu ( § 93 ods. 2 ZKR ).

Článok VIII.
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Odhadná alebo zistená cena

8.1 Cena predmetu opakovanej dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý vypracoval Ing.
Jiří Fišárek, Podjavorinskej 60/10, 911 05 Trenčín, číslo znaleckého posudku 46/2018, a to na sumu 51.822,02,EUR (slovom: „päťdesiatjedentisícosemstodvadsaťdva eur a dva eurocenty“)

Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie

9.1
Najnižšie podanie bolo stanovené vo výške 45.500,- EUR (slovom: „štyridsaťpäťtisícpäťsto eur a nula
eurocentov“). Minimálne prihodenie bolo stanovené vo výške 500,- EUR (slovom: „päťsto eur a nula euro centov“).

Článok X.
Dražobná zábezpeka

10.1 Dražobná zábezpeka sa požadovala, pravidlá zábezpeky:

Výška zábezpeky:
4.550,00 EUR ( slovom: „štyritisícpäťstopäťdesiat eur a nula euro centov“)
Spôsob zloženia zábezpeky
Vklad na bankový účet dražobníka, hotovostná platba u dražobníka, notárska úschova, banková záruka
Adresa miesta na zloženie dražobnej IURIS HOUSE, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
zábezpeky:
Bankové spojenie dražobníka:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo bankového účtu dražobníka
SK16 0900 0000 0002 7004 1507
Poznámka pri vklade na bankový Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky / obchodné meno zložiteľa
účet:
Lehota na zloženie
dražobnej do otvorenia dražby
zábezpeky:
Doklad
preukazujúci
zloženie výpis z účtu / potvrdený doklad o vklade na účet, príjmový pokladničný doklad, potvrdenie o zriadení
dražobnej zábezpeky:
bankovej záruky
Spôsob
vrátenia
dražobnej k rukám zložiteľa zábezpeky v prípade hotovostného zloženia zábezpeky, v ostatných prípadoch
zábezpeky:
bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zložiteľom zábezpeky
Možnosť
vrátenia
dražobnej nie
zábezpeky iným spôsobom:
Poznámka:
zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty
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Článok XI.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

11.1 V zmysle § 26 ods. 5 zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6
640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa
vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po udelení príklepu. Ak bola vydražiteľom zložená
dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez zbytočného
odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.

11.2 Príslušná časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v hotovosti priamo
v mieste konania dražby alebo v lehotách podľa tohto oznámenia od skončenia dražby v hotovosti alebo
prevodom alebo vkladom na bankový účet dražobníka. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť
započítaním. Platba zmenkou je neprípustná

Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby veriteľovi

12.1 Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu
dosiahnutú vydražením podľa podmienok uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet
uvedený v časti dražobná zábezpeka. Výhrada vlastníctva sa dojednáva, t.j., vlastnícke právo prechádza až
zaplatením kúpnej ceny. Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu
dražby o čom sa spíše zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné
práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby a uplatniť na dražbe ako dražiteľa.

12.2 Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa
podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby,
bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

12.3 Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez
zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici
uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu
dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní
práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.

12.4 Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete
dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň
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prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v
omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby

13.1 Za notára osvedčujúceho priebeh opakovanej dražby bola zvolená: Mgr. Zuzana Karasová, Piaristická 44,
911 01 Trenčín, Slovenská republika, pričom osvedčila priebeh dražby formou notárskej zápisnice pod číslom: N
227/2019, NZ 12638/2019.

Článok XIV.
Obhliadka predmetu dražby

14.1 Obhliadka predmetu dražby sa uskutočnila v dvoch termínoch ( § 13 ods. 2 zákona o dobrovoľných
dražbách), pričom prvá sa uskutočnila dňa 16.04.2019 v čase od 09:00 do 10:00 hod. druhá sa uskutoční dňa
18.04.2019 v čase od 09:00 do 10:00 hod.

XV.
Poučenie podľa § 17 ods. 1 písm. l) zákona o dobrovoľných dražbách

15.1 Záujemcovia boli oznámením o dražbe poučení nasledovne: v prípade, ak boli porušené ustanovenia
zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať
súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a
zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) 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 ( § 23 zákona o dobrovoľných dražbách. ). Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 ods. 2 zákona o
dražbách, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi
súdneho konania o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách. 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. O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5 zákona
o dražbách. Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30
dní spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam
uverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa §
17 ods. 3 o dražbách, dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby.

XVI.
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Výsledok dražby

1. Dražba bola úspešná, predmet dražby bol vydražený, licitátor udelil príklep účastníkovi č.1., ktorý
urobil najvyššie podanie a o 09:08 hodine ukončil dražbu ako úspešnú .

XVII.
Záver

17.1 Záverom konštatujem, že navrhovateľ dražby bol oprávnený speňažiť predmet dražby formou dobrovoľnej
dražby.

v Trenčíne, dňa 29.04.2019

...................................................
JUDr. Danica Birošová - IURIS
dražobník

...................................................
JUDr. Pavol Velgáň
licitátor

K036779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Adriána Pešková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske ., 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1981
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/57/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/57/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty
Dňa 20.04.2019 bol ustanoveným správcom na podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku a v zmysle
§76 v spojení s § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis
majetku všeobecnej podstaty v nasledovnom rozsahu:

Súpisové zložky č. 1. – 4. predstavujúce nižšie špecifikovaný súbor nehnuteľností, ktorý pozostáva
z nasledujúcich nehnuteľností:
ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 320
Obec: Bošany
Okres: Partizánske

Katastrálne územie: Baštín

PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
87

88

Výmera v m2
510

1112

Druh pozemku
Zastavaná plocha a

nádvorie

záhrada

PARCELY registra E evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
58/9

Výmera v m2
391

Druh pozemku
Orná pôda

Na parcele číslo
87

Popis stavby
Rodinný dom

Stavby
Súpisné číslo
40

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník
právneho
4 GÁLISOVÁ Adriana, r. Gálisová, Bošany č. 40, SR
Dátum narodenia :

narodenia, rodné

číslo

vzťahu:

(IČO),
Vlastník

1/6

15.02.1981

Podiel dlžníka na celkovej výmere parcely č 87 predstavuje 85 m2, súpisová hodnota 2.125,00 EUR. (súpisová
zložka č. 1.)
Podiel dlžníka na celkovej výmere parcely č 88 predstavuje 185 m2, súpisová hodnota 4.625,00 EUR.
(súpisová zložka č. 2.)
Podiel dlžníka na celkovej výmere parcely č 58/9 predstavuje 65 m2, súpisová hodnota 1.625,00 EUR.
(súpisová zložka č. 3.)
Podiel dlžníka na stavbe, súpisné číslo 40, rodinný dom, súpisová hodnota 2.000,00 EUR. – 1/6 zo sumy
12.000,00 EUR (súpisová zložka č. 4.)
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Deň zapísania všetkých vyššie uvedených zložiek majetku do súpisu: 20.04.2019
Dôvod zapísania všetkých vyššie uvedených zložiek majetku do súpisu: spísaný majetok podlieha konkurzu
v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota súboru nehnuteľností bola stanovená na sumu 10.375,00 EUR.

Správcovský dom, k.s., Správca

K036780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šlapka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica 205, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1979
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/232/2018 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/232/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k.s., správca dlžníka: Martin Šlapka, nar.: 03.02.1979, bytom: Dolný Moštenec 205, 017 01 Považská
Bystrica (ďalej len „Dlžník“) dňa 23.04.2019 po speňažení majetku zaťaženého zabezpečovacím právom vydal
výťažok v súlade s § 167k ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“)
zabezpečenému veriteľovi mimo rozvrh.
Preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoKR správca nezistil ďalší majetok Dlžníka
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k.s., správca

K036781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kliniec, JUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkonecpalská ulica 399 / 168, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/591/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/591/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
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Mgr. Xénia Hofierková, ako správca konkurznej podstaty dlžníka JUDr. Vladimír Kliniec, nar. 25.1.1948, trvale
bytom Veľkonecpalská ulica 399/168, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, ktoré je vedené na Okresnom súde
Trenčín pod spis. značkou: 22OdK/591/2018, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov, v Obchodnom vestníku oznamujem
zámer zostaviť rozvrh výťažku.
V Trenčíne, dňa 29.04.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka JUDr. Vladimír Kliniec

K036782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bobok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1964
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/108/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/108/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Štefan Bobok, nar. 15.
02. 1964, trvale bytom: 972 01 Bojnice.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K036783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Sameš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 657/7, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1983
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/119/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/119/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Zdenko Sameš, nar.
23. 01. 1983, trvale bytom: Žilinská 657/7, 911 01 Trenčín.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K036784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ježíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou neuvedené, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.4.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/44/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/44/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Mária Ježíková nar. 17.4.1979 trvale bytom 957 01 Bánovce nad
Bebravou v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 40OdK/44/2019 týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom
znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:
Serraghis Loan Management Ltd., Arch. Makariou&Kalograion, Nicolaides Sea View City 4, 6061 Larnaca Cyprus,
HE 257931 v celkovej sume 6 867,28 EUR. / istina 705,04 EUR , úroky 761,44 EUR úroky z omeškania 5 255,29
EUR, náklady z uplatnenia 145,51 EUR/.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K036785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kliniec, JUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkonecpalská ulica 399 / 168, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/591/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/591/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh

výťažku

V právnej veci navrhovateľa – dlžníka JUDr. Vladimír Kliniec, nar. 25.1.1948, trvale bytom Veľkonecpalská ulica
399/168, 971 01 Prievidza, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), bol Uznesením Okresného súdu Trenčín spis.
zn. 22OdK/591/2018-21 zo dňa 03.01.2019, publikované v Obchodnom vestníku č. 7/2019 dňa 10.01.2019,
právoplatné dňa 11.01.2019, vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
Podľa ustanovenia § 167u odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) zverejňujem nasledovný rozvrh výťažku:
1.Všeobecná časť
Pohľadávky si v konkurze na majetok Dlžníka veritelia prihlásili nasledovne:
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Právny dôvod

Veriteľ' podávajúci prihlášku je právnym nástupcom spoločnosti SPV68, s.r.o., so sídlom
Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 45 541 183. Dňa 13.02.2015 došlo k zrušeniu
spoločnosti SPV68, s.r.o. a jej zlúčeniu s nástupnickou spoločnosťou HTC AED, a.s., so
sídlom ulica 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 35 789 395. Spoločnosť HTC AED, a.s., so
sídlom ulica 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 35 789 395, s účinnosťou odo dňa 10.04.2018
podniká pod obchodným menom Zetor Engineering Slovakia, a.s.. Dôkazy: Informatívne
výpisy z obchodného registra spoločností SPV68, s.r.o. a Zetor Engineering Slovakia, a.s. —
príloha č. 1, 2. V právnej veci žalobcu: SPV68, s.r.o., so sídlom Dobrovičova 8, 811 09
Bratislava, IČO: 45 541 183, proti žalovanému: JUDr. Vladimír Kliniec, súdny exekútor, so
sídlom Hollého 1/417, 971 01 Prievidza, IČO: 35 993 863, o náhradu škody, konajúci súd
rozsudkom Okresného súdu Prievidza č. k. 4C/53/2004-431 zo dňa 20.03.2012, v spojení s
rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne č. k. 17Co/270/2012-592 zo dňa 20.02.2013, zaviazal
dlžníka ako žalovaného, aby zaplatil žalobcovi sumu vo výške istiny 209.994,36 EUR spolu s
úrokom z omeškania vo výške 12,5 % p. a. zo sumy 207.926,93 EUR od 02.10.2003 do
zaplatenia, vo výške 12,5 % p. a. zo sumy 2.067,43 EUR od 17.10.2003 do zaplatenia a
zároveň zaviazal dlžníka ako žalovaného na náhradu trov súdneho konania vo výške
12.433,41 EUR. Rozsudok Okresného súdu Prievidza č. k. 4C/53/2004-431 zo dňa
20.03.2012 nadobudol právoplatnosť dňa 25.03.2013 a vykonateľnosť dňa 29.03.2013 (ďalej
ako „exekučný titul"). Dôkazy: Rozsudok Okresného súdu Prievidza č. k. 4C/53/2004-431 zo
dňa 20.03.2012 — príloha č. 3, Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne č. k. 17Co/270/2012-592
zo
dňa
20.02.2013
—
príloha
č.
4.
Dlžník mal uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone funkcie súdneho
exekútora s poisťovateľom KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom
Zetor Engineering
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545 (ďalej aj ako „poisťovňa“). V súlade s
Slovakia, a.s., ulica
likvidačnou správou zo dňa 21.06.2013 poisťovňa schválila poskytnutie poistného plnenia
133
iná
1 1. mája 71/36, 014
spoločnosti SPV68, s.r.o. v celkovej výške 331.939,19 EUR z titulu poistenia zodpovednosti
815,36 pohľadávka
83 Bytča, IČO: 35
dlžníka za škodu, pričom poskytnuté poistné plnenie sa započítalo na istinu pohľadávky
789 395
priznanej exekučným titulom vo výške 209.994,36 EUR a na časť úrokov z omeškania vo
výške 121.944,83 EUR. Poistné plnenie bolo pripísané na účet SPV68, s.r.o. dňa 25.06.2013.
Poskytnutím poistného plnenia zo strany poisťovne došlo k uspokojeniu pohľadávky v celej
výške jej istiny 209.994,36 EUR a v časti súdom priznaných úrokov z omeškania vo výške
121.944,83 EUR (ku dňu 25.06.2013 predstavovali exekučným titulom priznané úroky z
omeškania spolu sumu 255.362,63 EUR). Dôkaz: Likvidačná správa poisťovne zo dňa
21.06.2013— príloha č. 5. Právny predchodca veriteľa inicioval voči dlžníkovi exekučné
konanie na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom vo výške
147.038,36 EUR, ktoré sa skladalo zo zostatku úrokov z omeškania vo výške 133.417,80
EUR, trov súdneho konania vo výške 12.433,41 EUR, trov právneho zastúpenia pri exekúcii
vo výške 1.032,56 EUR a trov oprávneného v exekúcii vo výške 154,59 EUR. Exekúciu v tejto
veci vykonával pod č. EX 2024/2013 JUDr. Ladislav Jakubec — súdny exekútor, so sídlom
Exekútorský úrad, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 31782361. Dôkaz: Upovedomenie o
začatí exekúcie č. EX 2024/2013 zo dňa 11.07.2013 príloha č. 6. V priebehu exekúcie vedenej
pod č. EX 2024/2013 na exekútorskom úrade JUDr. Ladislava Jakubca, došlo k vymoženiu
časti dlžných úrokov z omeškania v prospech veriteľa a jeho právneho predchodcu, a to spolu
v sume 13.223,- EUR. Ostatné príslušenstvo pohľadávky nebolo v exekúcii uspokojené ani
sčasti.
Dôkaz: Výpisy z bankových účtov veriteľa a jeho právneho predchodcu — príloha č. 7. Veriteľ
si prihláškou uplatňuje v konkurze dlžníka zostatok príslušenstva pohľadávky náhrady škody,
priznanej voči dlžníkovi exekučným titulom, a to: Zostatok úrokov z omeškania priznaných
exekučným titulom: 120.194,80 EUR. Trovy súdneho konania priznané exekučným titulom:
12.433,41 EUR. Trovy právneho zastúpenia pri exekúcii: 1.032,56 EUR. Trovy exekúcie
oprávneného: 154,59 EUR. Spolu: 133.815,36 EUR.
Na základe zmlúv o vymožení pohľadávok, uzavretých s dlžníkom ako súdnym exekútorom
vymáha dlžník pohľadávky veriteľa. Veriteľ ako oprávnený v nižšie uvedených exekučných
konaniach uhradil dlžníkovi preddavky na trovy exekúcie, ktoré je dlžník povinný vyúčtovať po
ukončení exekúcie vymožením pohľadávky alebo po zastavení exekúcie uznesením súdu.
Preddavky boli zložené v exekúciách : EX 650/97, EX 652/97, EX 655/97, EX 674/97, EX
Hornonitrianske
733/97, EX 60/99, EX 62/99, EX 186/98, EX 187/98, EX 219/99, EX 249/97, EX 250/97, EX
bane
Prievidza,
255/97, EX 257/97, EX 265/98, EX 268/98, EX 286/97, EX 288/97, EX 303/98, EX 2/96, EX
a.s., v skratke HBP,
iná
8/97, EX 119/98, EX 163/98, EX 116/98, EX 115/98, EX 117/98, EX 161/98, EX 118/98, EX
2 a.s.,
Matice 7 657,34
pohľadávka 121/98, EX 120/98, EX 167/98, EX 35/98, EX 37/98, EX 43/98, EX 46/98, EX 46/98, EX
slovenskej 10, 971
59/98, EX 60/98, EX 65/98, EX 75/00, EX 194/98 EX 226/98, EX 228/98, EX 229/98, EX
01 Prievidza, IČO:
227/98, EX 419/98, EX 105/98, EX 106/98, EX 110/98, EX 112/98, EX 113/98, EX 123/97, EX
36005622
124/97, EX 126/97, EX 128/97, EX 35/99, EX 155/98, EX 157/98, EX 158/98, EX 61/99, EX
361/97, EX 366/99, EX 472/98, EX 551/97, EX 567/97, EX 602/97, EX 603/97, EX 605/97, EX
608/97,
EX
609/97,
EX
611/97,
EX
617/97
EX
630/97
EX
323/98.
Celková výška poskytnutých preddavkov zo strany veriteľa predstavuje sumu 7657,34 EUR.
Výšku pohľadávky veriteľa je možné ustáliť až po ukončení predmetných exekúcií.
Na základe zmlúv o vymožení pohľadávok zo dňa 17.3.1998, uzavretých s dlžníkom ako
súdnym exekútorom vymáhal dlžník v exekúciách EX 122/98 a EX 123/98 pohľadávky veriteľa
voči povinnému Miroslav Pavko, bytom 29. augusta 78/8, Handlová. Veriteľ zložil v prospech
účtu dlžníka preddavky na trovy exekúcie : v exekúcii EX 122/98 v sume 84,64 € (2 550,- Sk)
a v exekúcii EX 123/98 v sume 488,61 € (14.720,- Sk). Exekúcia EX 123/98 bola zastavená
Hornonitrianske
uznesením Okresného súdu Prievidza sp. zn. 0Er/395/1998-11 zo dňa 12.5.2015, veriteľ bol
bane
Prievidza,
zaviazaný nahradiť dlžníkovi trovy exekúcie vo výške 43,49 €. Dlžník exekúciu nevyúčtoval

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

119

Obchodný vestník 85/2019
a.s., v skratke HBP,
3 a.s.,
Matice 516,37
slovenskej 10, 971
01 Prievidza, IČO:
36005622

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

zaviazaný nahradiť dlžníkovi trovy exekúcie vo výške 43,49 €. Dlžník exekúciu nevyúčtoval
iná
napriek písomnej výzve veriteľa a zostatok preddavku v sume 445,12 € veriteľovi nevrátil.
pohľadávka Exekúcia EX 122/98 bola zastavená uznesením Okresného súdu Prievidza sp.zn.
0Er/391/1998-15 zo dňa 14.3.2017, uznesením súdu zo dňa 31.10.2018 bol veriteľ zaviazaný
nahradiť dlžníkovi trovy exekúcie vo výške 13,39 €, ktoré dlžník fakturoval veriteľovi faktúrou
č. 19001 zo dňa 4.1.2019. Veriteľ' faktúru dlžníkovi neuhradil z dôvodu, že poskytnutý
preddavok 84,64 € prevyšoval suma priznaných trov exekúcie. Zostatok preddavku v sume
71,25 € dlžník veriteľovi nevrátil. Celková výška pohľadávky veriteľa predstavuje nevrátené
zostatky preddavkov, zložených veriteľom v exekúciách EX 122/98 a EX 123/98 v sume
516,37 €.

Pohľadávka p. č. 2 bola veriteľom prihlásená ako podmienená pohľadávka. Podmienka vzniku pohľadávky:
Podmienkou vzniku pohľadávok veriteľa v exekučných konaniach, špecifikovaných v bode 24 prihlášky je
právoplatné ukončenie exekúcií. Ukončené exekúcie je dlžník povinný vyúčtovať a preddavky veriteľovi vrátiť po
zohľadnení (odpočítaní) prípadných trov exekúcie, priznaných dlžníkovi súdom v uzneseniach o zastavení
exekúcie, resp. po odpočítaní prípadnej zmluvnej odmeny pri vymožených pohľadávkach.
Podľa ustanovenia § 167l ods. 1 ZoKR, 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. Poznámka správcu: ZoKR v tejto časti neodkazuje na ustanovenie § 29 ods. 3
ZoKR, ktoré pojednáva o podmienených pohľadávkach. Ďalej, podľa ustanovenia § 167c ods. 1 ZoKR,
prihlásením pohľadávky sa pohľadávka voči dlžníkovi stáva splatnou.
Žiaden z veriteľov nepoprel pohľadávku iného veriteľa.
Rešpektujúc vyššie uvedené, ako aj skutočnosť, že správca nemá v OdK právo popierať prihlásené pohľadávky,
správca do uspokojenia zaraďuje aj pohľadávku uvedenú pod porad. č. 2.
Konkurzná podstata – súpis všeobecnej podstaty - bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 50/2019 zo dňa
12.03.2019 a bola tvorená nasledovnými súpisovými zložkami:
Poradové
číslo

Typ súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku

1

Hnuteľná vec

Spoluvlastnícky
podiel

Automobil VOLVO XC90, VIN: YV1CM985671408739, BB
skriňová čierna metalíza, EČV: PD444CM, nachádzajúci sa v 1/1
Prievidzi, rok výroby: 2007, stav opotrebovanosti: 50%

Súpisová
Výťažok v
hodnota
EUR
majetku v EUR
7000,- €

3555,- €

7000,- €

3555,- €

V súlade s ustanovením § 167u odsek 1 ZoKR správca zverejnil zámer zostaviť rozvrh výťažku konkurznej
podstaty v Obchodnom vestníku.
2. Rozvrhová časť
Výťažok majetku, ktorý tvoril konkurznú podstatu, predstavuje sumu 3.555- Eur.
Náklady konkurzu sú nasledovné:
veriteľ

doklad

dátum
vzniku

právny dôvod

celá/priradená
suma

Mgr.
Xénia
podací
lístok
z
Hofierková,
zaslanie KZ a plnej moci víťazný záujemca
8.4.2019
1,45 €
8.4.2019
správca
Mgr.
Xénia PPD 8/1259/2019 z
Hofierková,
8..2019 - Mesto overenie pravosti podpisu správcu na plnej moci ODI
8.4.2019
2,00 €
správca
Trenčín
Mgr.
Xénia potvrdenie
VÚB,
paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa § 24a
Hofierková,
a.s.
o
zadaní
_
0,00 €
Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
správca
prevodu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b
Mgr.
Xénia potvrdenie
VÚB,
písm. e) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.; od 11.01.2019 do
Hofierková,
a.s.
o
zadaní
_
108,00 €
29.04.2019 - t.j. 3 x 30,- EUR + 20% DPH (18,- Eur) = 108,- Eur s
správca
prevodu
DPH
súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k zákonu č. splatný
v
deň
potvrdenie
VÚB,
Okresný
súd
71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych rozvrhu výťažku, z
a.s.
o
zadaní
7,00 €
Trenčín
predpisov (0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu ktorého
sa
prevodu
výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur)
vypočítal
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splatný
v
deň
VÚB, odmena správcu zo speňaženia vypočítaná podľa vyhlášky MS
rozvrhu výťažku, z
zadaní SR č. 665/2005 Z.z., t. j. odmena bez DPH = 499,05 €, 20% DPH
598,86 €
ktorého
sa
= 99,81 €, odmena s DPH celkom = 598,86 €
vypočítal
717,31 €

Nepostihnuteľná hodnota obydlia: neuplatnená
Pohľadávky detí dlžníka na výživné: neprihlásené
Zostatok určený na pomerné rozdelenie medzi všetkých veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok: 2 837,69
€ (slovom: dvetisíc osemstotridsaťsedem a 69/100 EUR).
Uspokojenie veriteľov je nasledovné:
p.
prihlásená suma
č. označenie veriteľa
v EUR
poradie
Zetor Engineering Slovakia, a.s., ulica 1. mája 71/36, 014 83
iná
1
133 815,36 €
Bytča, IČO: 35 789 395
pohľadávka
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP, a.s.,
iná
2
7 657,34 €
Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 36005622
pohľadávka
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP, a.s.,
iná
3
516,37 €
Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 36005622
pohľadávka
celkovo pohľadávky veriteľov
141 989,07 €
na uspokojenie pre veriteľov
2 837,69 €

na
uspokojenie

neuspokojená
zostávajúca suma

2 674,34 €

131 141,02 €

153,03 €

7 504,31 €

10,32 €

506,05 €

2 837,69 €

139 151,38 €

Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 167u ods. 1 Zákona, správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia
konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
Podľa odseku 2 citovaného zákonného ustanovenia, z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok.
Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
Podľa odseku 3 citovaného zákonného ustanovenia plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť
bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu.
Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková,
správca, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo do dátovej schránky správcu na www.slovensko.sk,
alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com, oznámili číslo bankového účtu v
tvare IBAN a BIC kód, na ktorý poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 29.04.2019

______________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca
dlžníka JUDr. Vladimír Kliniec
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K036786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Kréna 6310/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/457/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/457/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Správca týmto podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Dana Rácová , nar. 21.03.1962, trvale bytom Juraja Kréna 6310/33 , 915 01 Nové
Mesto nad Váhom , Slovensko, končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Dana Rácová , nar. 21.03.1962 , trvale bytom
trvale bytom Juraja Kréna 6310/33 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom , Slovensko zmysle § 167v ods. 1
ZKR zrušuje.
V Trenčíne 29.04.2019

K036787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branisla Bočák - B+B SLOVAKIA, Branislav Bočák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 1724/21, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/79/2017 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/79/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh

v š e o b e c n e j p o d s t a t y - opravný

Všeobecná časť:

V právnej veci bol vyhlásený konkurz na úpadcu Branislav Bočák, nar. 21.02.1973, trvale bytom
Šoltésovej 1724/21, Trenčín 911 01, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Bočák – B+B SLOVAKIA,
s miestom podnikania Šoltésovej 21, Trenčín 911 01, IČO: 35179295 uznesením Okresného súdu Trenčín č.k.
38OdK/79/2017, ktorý bol zverejnený v OV č. 246/2017 zo dňa 28.12.2017.

Vo veci konkurzného konania úpadcu Branislav Bočák som speňažil tento majetok, ktorý patril do
všeobecnej podstaty:
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peňažná pohľadávka
suma : 1 541.-eur

Mena : 1 541.-eur
súpisová hodnota : 1 541.-eur
deň zapísania majetku : 23.11.2018
dôvod zapísania majetku : podľa ustanovenia § 67 ods.1 a)

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 229/2018

Speňaženie majetku pod bodom 1) – majetok v celkovej výške 1 541.-eur.

Spolu výťažok zo všeobecnej podstaty je 1 541.-eur

Rozvrhová časť celej všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty:
1 541.-eur

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 685,27.-eur

Celková suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 855,73.-eur
Uspokojené pohľadávky proti podstate
Názov veriteľa

prihlásená suma

uspokojená suma

poradie

Mgr. Martin Hurtiš

65,72.-eur

65,72.-eur

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

písm. c
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Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

VUB a.s.

1,10.-eur

1,10.-eur

písm. c

VUB a.s.

7,30.-eur

7,30.-eur

písm. c

VUB a.s.

7,30.-eur

7,30.-eur

písm. c

VUB a.s.

7,30.-eur

7,30.-eur

písm. c

VUB a.s.

7,30.-eur

7,30.-eur

písm. c

VUB a.s.

7,30.-eur

7,30.-eur

VUB a.s.

7,30.-eur

7,30.-eur

písm. c

VUB a.s.

7,30.-eur

7,30.-eur

písm. c

VUB a.s.

7,30.-eur

7,30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

77,05.-eur

77,05.-eur

písm. a

Okresný súd Trenčín

3.-eur

3.-eur

písm. k

písm. c

Náklady za ukončenie
Konkurzu

30.-eur

30.-eur

písm. c

…...........................................................................................................................................
Spolu celkom

685,27.-eur

Speňaženie všeobecnej podstaty : 1 541.-eur

Pohľadávky proti podstate 685,27.-eur
Na uspokojenie veriteľov zostala čiastka 855,73.-eur
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Veriteľ úpadcu bude uspokojený pomerne, a to 30,300%- tami z prihlásenej pohľadávky:

1. Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava ..........prihlásená suma 1 318,68.-eur čo je
30,300%.............................. uspokojená v sume 399,59.-eur

2. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava .…..... prihlásená suma 819.eur čo je 30,300%................. uspokojená v sume 248,15.-eur

3. Sociálna poisťovňa 29.augusta 8/10, Bratislava .…..................prihlásená suma 149,87.-eur, čo je
30,300%.................................... uspokojená v sume 45,41.-eur

4. VŠZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislava .…..................prihlásená suma 200,98.- eur
čo je 30,300%.................................................... uspokojená v sume 60,89.-eur

5. Sepacapital S.á.r.L. 9rue du Laboratoire, Luxemburg číslo L-1911, Luxemburské veľkovojvodstvo
................ prihlásená suma 155,22.- eur čo je 30,300%............................... uspokojená v sume 47,03.-eur

6. Silverside a.s. Plynárenská 7/B, Bratislava ................ prihlásená suma 180,40.-eur, čo je 30,300%..........
uspokojená v sume 54,66.-eur

K036788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Blahová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Súča 323, 913 33 Horná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1986
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/54/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/54/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 7.12.2018 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka zo dňa 5.4.2019 ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nevlastní žiaden
majetok. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Viera Blahová, nar. 3. júna 1986, trvale bytom 913 33 Horná Súča
323 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Viera Blahová, nar. 3. júna 1986, trvale bytom 913
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33 Horná Súča 323 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 29.4.2019

K036789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie sv. Cyrila 35/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1966
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/203/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/203/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ľuboš Lacko „v konkurze“, nar. 31.01.1966, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila 322/35, 971 01
Prievidza, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
v kancelárii správcu na adrese: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si
vopred dohodnúť na tel.: 041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K036790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie sv. Cyrila 35/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1966
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/203/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/203/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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»
(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")
Ľuboš Lacko, nar. 31.01.1966, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila 322/35, 971 01 Prievidza oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu v Trenčíne, č.k.: 40OdK/203/2019 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 of the debtor: Ľuboš Lacko, born 31.01.1966, Nábrežie sv. Cyrila 322/35, 971 01 Prievidza our duty
is to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, proc. no: 40OdK/203/2019 dated on
15.04.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne 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 Trenčín 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:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 LICITOR
recovery, k.s., Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, Slovak republic. Each claim must be lodged separately.
The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration
form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in
the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

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

LICITOR recovery, k.s., správca

K036791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie sv. Cyrila 35/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1966
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/203/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/203/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka: Ľuboš Lacko, nar. 31.01.1966, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila
322/35, 971 01 Prievidza, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 40OdK/203/2019, ktorým
je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.
LICITOR recovery, k.s., správca

K036792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uríková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/211/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/211/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Lenka Uríková, nar. 02.07.1983, bytom Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská Bystrica
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.
0904486687.
V Trenčíne, 29.04.2019
JUDr. Martina Válková, správca
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K036793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uríková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/211/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/211/2019
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 Lenka Uríková, nar. 02.07.1983, bytom Mládežnícka 324/21, 017 01
Považská Bystrica, 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 SK68 0900 0000 0050 5714 7129. Ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky uveďte meno
dlžníka a číslo konkurzného konania.
JUDr. Martina Válková, správca

K036794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uríková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/211/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/211/2019
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“
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(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Lenka Uríková, nar.
02.07.1983, bytom Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika oznamujem, že bol
na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/211/2019-21 zo dňa 16.04.2019
uverejnenom v Obchodnom vestníku č 080/2019 zo dňa 25.04.2019, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená
za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankrupt Lenka Uríková, date of birth 2nd of July 1983, address Mládežnícka 324/21, 017 01 Považská
Bystrica, Slovak Republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK/211/2019-21 on
16th of April 2019 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 080/2019 dated 25th April 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).
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Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
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European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Trenčíne, dňa 29.04.2019/ In Trenčín, on 29th of April 2019
JUDr. Martina Válková, správca/trustee

K036795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Janoška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pravenec 245, 972 16 Pravenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1990
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/535/2018 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/535/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!
Správca: Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1571
Úpadca: Norbert Janoška, nar. 23.06.1990, 972 16 Pravenec 245
Spisová značka správcu: 38OdK/535/2018 S1820

Spisová značka súdu: 38OdK/535/2018

Veriteľ: AXA životní pojisťovňa, a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859524
Označenie pohľadávky:
- Prihláška pohľadávky označená veriteľom poradovým číslom 1.
Suma prihlásenej pohľadávky por. č. 1.:
- 1.

86,64 EUR

Prihláška doručená:
- elektronicky dňa 27.03.2019 o 11:00 h.
Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!

Správcovský dom, k.s,. Správca

K036796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Holeček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 293/16, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.6.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 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: 38OdK/110/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/110/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 38OdK/110/2019 zo dňa 13.3.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Andrej Holeček nar. 11.6.1971, trvale bytom Okružná 293/16 Dubnica nad Váhom. Do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica, značka správcu
S258. Toto uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku OV č. 55/2019 dňa 19.3.2019.
V zmysle ustanovenia § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“/ v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ ZKR a § 32
ods.19 a ods.21 ZKR správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov je:
IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 381102019
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia, pričom 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 vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá
a to najmenej 350 EUR a najviac 10 000 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K036797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trávniková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 42/24, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1951
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/18/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/18/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Helena Trávniková, nar. 31. 7. 1951, trvale bytom Sládkovičova 42/24, 937 01 Želiezovce (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín
08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852761 alebo na e-mail:
spravca@belica.sk
JUDr. Miroslav Belica, správca

K036798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trávniková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 42/24, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/18/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/18/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Helena Trávniková, nar. 31. 7. 1951, trvale bytom Sládkovičova 42/24, 937 01 Želiezovce (ďalej len
„Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32
ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a
to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok možno zložiť na účet č. SK15 0900 0000 0051 3980 1104, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K036799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trávniková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 42/24, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1951
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/18/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/18/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Helena Trávniková, nar.: 31.07.1951, trvale bytom Sládkovičova 42/24, 937 01 Želiezovce, (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 22. 3. 2019, sp. zn.
29OdK/18/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 62/2019 dňa 28. 3. 2019 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený JUDr. Miroslav Belica so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901
Nitra, značka správcu: S1208 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Helena Trávniková, born on 31.07.1951, with permanent address at Sládkovičova 42/24, 937
01 Želiezovce, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Nitra of 22. 3. 2019, ref. No. 29OdK/18/2019 published in the Commercial report No. 62/2019 of 28. 3. 2019
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Miroslav Belica with its office at Štefánikova trieda 9, 94901
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Nitra, ref. No. of trustee: S1208 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
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be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
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stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 23. apríla 2019
Nitra, on 23. apríla 2019
JUDr. Miroslav Belica, správca dlžníka
JUDr. Miroslav Belica, trustee of the bankrupt

K036800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 1505/15, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/53/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/53/2018
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Zuzana Szabóová, nar. 16.04.1958, bytom Dunajská 1505/15, 946 03 Kolárovo (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 I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 52/2019 zo dňa
14.03.2019 (K022316).
Pozemky:
Druh
Zastavané
nádvoria
Záhrady
Záhrady
Zastavané
nádvoria

Výmera v m2 Štát Obec
plochy

a 706

Katastrálne
územie
SR Čalovec Čalovec

plochy

2440
1344
a 14

SR Čalovec Čalovec
SR Čalovec Čalovec
SR Čalovec Čalovec

LV č. Parcelné č. Spoluvlastnícky
Dlžníka
580 2507/1
2/12
580 2507/2
580 2507/3
17187 333

2/12
2/12
1/28

podiel Spisová
hodnota
588,- EUR
2033,- EUR
1120,- EUR
3,- EUR

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností. Predmetom verejného ponukového konania sú Nehnuteľnosti, a to
ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese:
spravca@belica.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Zuzana Szabóová – NEHNUTEĽNOSTI 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 (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK15 0900 0000 0051 3980
1104, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (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 Nehnuteľnosti - Zuzana
Szabóová“. 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:
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 Nehnuteľností,
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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 Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. 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@belica.sk,
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti 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.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K036801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valkovič Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 81, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/75/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/75/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Boris Valkovič, nar. 27.08.1976, Ružová 81, 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 majetku, ktorého
súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 188/2018 zo dňa 28.09.2018 (073191).
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová hodnota
v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti GREEN CLUB NR s.r.o. so sídlom Novozámocká 365, 949 05 5 000,- €
Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 32229/N

(ďalej len „Obchodný podiel“)
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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Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Boris Valkovič – OBCHODNÝ PODIEL 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 (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK15 0900 0000 0051 3980
1104, BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel (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 Obchodný podiel - Boris
Valkovič“. 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:
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 Obchodného podielu,
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 Obchodný podiel. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodný podiel. 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@belica.sk,
7. návrh kúpnej ceny za Obchodný podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel 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.
JUDr. Miroslav Belica, 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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K036802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Možiešiková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/113/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/113/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208, správca dlžníka: Katarína Možiešiková, nar.
05.10.1977, bytom 945 01 Komárno (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. 62/2018 zo dňa 28.03.2018 (K020719).
Číslo
položky

Popis

1

Mobilný telefón
A PLUS WHI

Počet
ks
Lenovo

Výrobné
číslo

Rok
výroby

1

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová hodnota
v€

používaný

1/1

40,- €

(ďalej len „Hnuteľná vec“)
Hnuteľná vec sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jej vady
spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jej funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jej častí. Správca
súčasne upozorňuje, že Hnuteľná vec 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 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz
Hnuteľnej veci z miesta jej uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@belica.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – MOŽIEŠIKOVÁ KATARÍNA – HNUTEĽNÁ VEC 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 (Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., SK15 0900 0000 0051 3980 1104,
BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec (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 hnuteľnú vec“. 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:
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),
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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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 Hnuteľnej veci,
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 Hnuteľnú vec. 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@belica.sk,
7. návrh kúpnej ceny za Hnuteľnú vec v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec 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.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K036803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valovičová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 318/84, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/47/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/47/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mária Valovičová, nar. 16.11.1982, SNP 318/84, 93541 Tekovské Lužany (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. 62/2018 zo dňa
28.03.2018 (K020716).

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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Číslo
položky

1

Popis

Konkurzy a reštrukturalizácie

Počet
Výrobné číslo
ks

Motorové vozidlo
zn. OPEL CORSA
1.4l
1

Evidenčné
číslo

W0L000078V4101129 LV463EL

Deň vydania: 03.05.2019

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

1996

nepojazdné

1/1

200,- €

(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@belica.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Mária Valovičová – 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 (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK15 0900 0000 0051 3980
1104, BIC: BIC: GIBASKBX, 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 - Mária Valovičová“. 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:
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@belica.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
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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.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K036804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slováková Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešany 103, 956 01 Orešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/383/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/383/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Gabriela Slováková, nar. 8. 1. 1971, bytom 956 01 Orešany 103, podnikajúci pod obchodným menom:
Gabriela Slováková - NASHIRA, so sídlom Mateja Bela 8, 920 01 Hlohovec, IČO: 37 251 457 (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
Hnuteľná vec:
Číslo
položky
1

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Motorové vozidlo zn.
RENAULT SCENIC 1

Evidenčné
číslo

VF1JA0F0516030651 TO936DX

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota v €

1998

jazdené

1/1

1 400,- €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K036805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Tarajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priekopy 22, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/10/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/10/2019
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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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.: 30OdK/10/2019 zo dňa 18.02.2019
ustanovená za správcu majetku dlžníka Andrea Tarajová, nar. 23.04.1978, bytom Priekopy 1424/22, 942 01
Šurany.
(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 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.“
V zmysle ustanovenia § 167v 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: Andrea Tarajová, nar.
23.04.1978, bytom Priekopy 1424/22, 942 01 Šurany končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Andrea Tarajová, nar. 23.04.1978,
bytom Priekopy 1424/22, 942 01 Šurany pod sp. zn.: 30OdK/10/2019, zrušuje.

V Nových Zámkoch 29.04.2019
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K036806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/27/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/27/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: Marián Šiška, nar. 31.03.1966, bytom Mesto Nitra, týmto oznamuje, že
dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese: Školská 3, Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod..
Termín je možné vopred dohodnúť na tel. č.: 037/6512 745.
v Nitre, dňa 29.04.2019

JUDr. Ladislav Barát,
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

148

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

K036807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/206/2018 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/27/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Marián Šiška, nar. 31.03.1966, bytom Mesto Nitra, 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 10.07.2019), pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
v Nitre dňa 29.04.2019

JUDr. Ladislav Barát
správca

K036808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Mach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronské Kľačany č. 532, 935 29 Hronské Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/29/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/29/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Karol Mach, nar. 26.09.1947, bytom: Hronské Kľačany č. 532, 935 29
Hronské Kľačany, týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z.
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949
01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou:
spravca@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/400 970.

V Nitre dňa 29.04.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca
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K036809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Mach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronské Kľačany č. 532, 935 29 Hronské Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/29/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/29/2019
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“
/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“
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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. 28OdK/29/2019 zo dňa
17.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 81/2019 zo dňa 26.04.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Karol Mach, nar. 26.09.1947, bytom: Hronské Kľačany č. 532, 935 29 Hronské Kľačany,
(ďalej len „Dlžník“) a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska
2959/18A, 949 01 Nitra.

According to the Direction of the European Parliament and Council (EU) 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. 28OdK/29/2019, dated 17.04.2019, published in Commercial
Journal No. 81/2019 on 26.04.2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor:
Karol Mach, nar. 26.09.1947, Hronské Kľačany č. 532, 935 29 Hronské Kľačany, (hereinafter as the
„Debtor“) and simultaneously appointed JUDr. Andrea Pállová, head office Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra as the trusteee of the Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
27.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

26.04.2019. Dňom

This resolution of the District Court Nitra was published on 26.04.2019. The bankruptcy was declared on
27.04.2019.

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR). 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.

The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution it self are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.

Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher ina order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
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V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. 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).

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 bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 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 refferring 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 i tis assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra,
Slovenská republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).

The application form shall be submitted in one counterpart to the truste: JUDr. Andrea Pállová,
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, Slovak republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§167l ods. 3 ZoKR).

If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into cosideration,
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 truste in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
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Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 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 (§ 167l sec. 3 BRA).

Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej
stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
a musí
obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).

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-restrukturalizacia.aspx and
must include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements
of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§
29 sec. 1 BRA).

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).

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).
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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 creditors, 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 wil 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 subission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. Mája 2015.

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

V Nitre dňa 29.04.2019 / In Nitra on 29.04.2019
JUDr. Andrea Pállová , správca / Bankruptcy trustee

K036810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Mach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronské Kľačany č. 532, 935 29 Hronské Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/29/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/29/2019
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

154

Obchodný vestník 85/2019
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

28OdK/29/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. Andrea Pállová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Karol Mach, nar. 26.09.1947, bytom: Hronské
Kľačany č. 532, 935 29 Hronské Kľačany, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok veriteľom. Kauciu možno zložiť do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0029 2789 7609, vedený v Tatra banke, a.s.
Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € 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 Nitre, dňa 29.04.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K036811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Lahová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.Hviezdoslava 201/39, 941 45 Veľká Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.6.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/24/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/24/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Vec: Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Invitation to lodge a claim for foreign creditors
Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike na prihlásenie pohľadávky v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors who have their domicile or registered seat in other EU member
state than in the Slovak Republic according to the Council Regulation /EÚ/ No. 2015/848 of 20th May 2015 on
insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
úpadcu: Ľubica Lahová, nar. 24.06.1985, bytom Maňa – Veľká Maňa 941 45, P.O.Hviezdoslava č. 201/39 (ďalej
len „úpadca") Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27OdK/24/2019 zo dňa 16.4.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Ľubica Lahová, date of birth 24th of july 1985, place of domicil P.O.Hviezdoslava 201/39, Veľká
Maňa, (hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in
Nitra, No. 27OdK/24/2019 dated 25th of april 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 16.4.2019 zverejnením v OV 80/2019 dňa 25.4.2019 pod
značkou K034320. The bankruptcy was declared on 16th of april 2019 publication in OV 80/2019
(https://portal.iustice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) on 25th of april 2019 brand K034320. V
zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR). The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as
declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as
the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 Spisová značka súdneho
spisu: 27OdK/24/2019 S1525 Sídlo správcu: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky. Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra 1 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o
Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Obchodný vestník 80/2019 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.04.2019 BRA). Pohľadávka sa v
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v §
166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné,
vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj
oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený veriteľ je
oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže
bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec.
1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been
applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself
are applied by application form. Wiping which are enforced by execution of injunction or by execution itself are
applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is
not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject
of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's dishonest intention. V
konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ). Anyone who could request to wipe assets off the inventory of
property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of
transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a
reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are
accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška
sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Zuzana Szabóová, správca, L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days to the address: JUDr. Zuzana Szabóová, with residence at L.Kassáka 8,
940 01 Nové Zámky. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času , kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Registration that not be
delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not excercise the voting rights
and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until the trustee´s notice of
creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZKR). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered
the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v
akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2 BRA). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe neprihliada. Prihláškou je
možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške
rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29
ods. 4 ZKR). The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia. aspx and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). Vydáva Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk Obchodný vestník 80/2019 Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.4.2019).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in
the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR). The claim shall be
alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the
conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference
exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall
be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA). K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Documents prooving the information provided in the registration form
have to be enclosed to the registration form.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
Republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA). Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). Správca
bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného
odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý
o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR). 4 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk Obchodný vestník 80/2019 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania:
25.04.2019. The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). The submission, by which the claim was alleged, which will be
alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). Táto výzva sa
vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2015/848 z 20.
mája 2015. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015.
Nové Zámky 25.04.2019
JUDr. Zuzana Szabóová, správca dlžníka

K036812
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka Tibor Kozák, nar. 14.09.1964, bytom Žemliare č. 23, 935 37
Žemliare, sp. zn.: 27OdK/216/2018 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka dospel k záveru, že dlžník
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je vlastníkom hnuteľnej veci tak, ako to bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 247/2018 zo dňa 27.12.2018.
Uvedená súpisová zložka však v súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR prestala podliehať konkurzu. Na základe
uvedeného správca preto vylúčil zo súpisu majetku predmetnú súpisovú zložku; vylúčenie súpisovej zložky
majetku zo súpisu majetku je publikované v Obchodnom vestníku č. 82/2019 zo dňa 29.04.2019.
Na základe týchto skutočností a vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K036813
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca dlžníka Csaba Csontos, nar. 25.10.1974, bytom Obchodná 271/40, Nesvady (ďalej tiež ako „dlžník"),
týmto oznamuje, že dňa 29.04.2019 vylúčil zo súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu dlžníka nižšie
špecifikovaný majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod por. č. 1, a to z dôvodu, že hnuteľné
veci podiehajúce konkurzu speňažované postupom podľa § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“) sa nepodarilo speňažiť ani v
treťom kole ponukového konania, teda v zmysle § 167p ods. 2 ZKR prestávajú podliehať konkurzu:
1. hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo tov. značky Škoda FABIA, VIN: TMBPH16Y8Y3058670, stav:
pojazdné, zlý technický stav, nutná oprava ložísk, čapov, akumulátora, ďiaľkových svetiel a kúrenia, rok
prvej registrácie: 2002, osvedčenie o EK a STK platné do 19.09.2019, farba: šedá, počet najazdených
kilometrov 220 000, súpisová hodnota: 500,00 Eur;
V Nitre, dňa 29.04.2019
JUDr. Marián Dobiš, správca

K036814
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
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31K/16/2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu LENCOS spol. s r.o., so sídlom: Nádražný rad 28, 934 01 Levice, IČO: 34
097 805, č.k.: 31K/16/2017, v súlade so Záväzným pokynom oddeleného veriteľa ČSOB a.s., oddeleného veriteľa
ČSOB Leasing, a.s. a veriteľského výboru vyhlasuje v zmysle §92 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení:
II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Levice zapísaných na LV. č. 7946, LV č. 8951 a hnuteľných vecí, kde sa tieto všetky speňažujú ako
časť podniku.
Predmetom speňažovania sú nehnuteľnosti zaradené do oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného
veriteľa ČSOB a.s. a nehnuteľnosti zaradené do všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v Obchodnom
vestníku SR č. 130/2017 a 120/2018), hnuteľné veci zaradené do oddelenej podstaty v prospech
zabezpečeného veriteľa ČSOB leasing, a.s. (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 146/2017
a 120/2018) a nehnuteľnosti a hnuteľné veci zaradené do všeobecnej podstaty (súpis zverejnený
v Obchodnom vestníku SR č. 150/2017 a 120/2018).
Každá osoba, ktorá má záujem o účasť v tomto kole verejného ponukového konania, sa po zaplatení
účastníckeho poplatku v sume 100 EUR (slovom: jednosto eur) stane osobou oprávnenou zúčastniť sa na
ponukovom konaní (ďalej aj ako len “Záujemca”).
Predmetný poplatok je Záujemca povinný zložiť, alebo poukázať na bankový účet správcu vedený v ČSOB a.s.
Pobočka Nitra, IBAN: SK35 7500 0000 0040 0974 9817 pod variabilným symbolom 31162017 s poznámkou
poplatok VPK; poplatok nie je možné uhradiť v hotovosti.
Po vykonaní úhrady poplatku budú záujemcovi na požiadanie:
·
·
·

na adrese kancelárie správcu: Mgr. Ladislav Barát, Školská 3, 949 01 Nitra, alebo
na emailovej adrese barat@bog.sk, alebo
na emailovej adrese akbarat@bog.sk

zaslané podmienky speňažovania.

Záväzný návrh Záujemcu vo verejnom ponukovom konaní musí byť doručený poštou alebo osobne v zalepenej
obálke označenej „LENCOS spol. s r.o. – PONUKA-VPK-NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie Správcu: Mgr.
Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, najneskôr do 20 kalendárnych dní od uverejnenia
tohto oznamu o speňažovaní v Obchodnom vestníku SR, a to najneskôr do 15.00 hod. posledného dňa uvedenej
lehoty - pričom platí, že pokiaľ posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, tak za posledný deň
lehoty sa považuje najbližší pracovný deň.
Na záväznú ponuku, ktorá nebude doručená v súlade so stanoveným Podmienkami speňažovania, príp. nebude
obsahovať niektoré z náležitostí a dokladov uvedených v Podmienkach speňažovania, správca nebude prihliadať.
V Nitre dňa 29.04.2019

Mgr. Ladislav Barát
Správca
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K036815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čviriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 970/15, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/29/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/29/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.4.2019, sp.zn: 23OdK/29/2019-28 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Helena Čviriková, nar. 23.8.1976, bytom Športová 970/15, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika,
a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR
zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 81/2019 dňa 26.4.2019.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení,
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je – Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatný preddavok.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K036816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čviriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 970/15, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/29/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/29/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.4.2019, sp.zn: 23OdK/29/2019-28 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Helena Čviriková, nar. 23.8.1976, bytom Športová 970/15, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika,
a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR
zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 81/2019 dňa 26.4.2019.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s § 8 ods.
4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení, správca oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu sp.zn.: 23OdK/29/2019 S 296 v kancelárii
správcu na adrese: Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, 1. posch. počas stránkových hodín v pracovných dňoch
Po-Pia od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo e-mailom na adrese:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca
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K036817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čviriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 970/15, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/29/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/29/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potřebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
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(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka Helena Čviriková, nar. 23.8.1976, bytom Športová 970/15, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika,
(ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn.: 23OdK/29/2019-28 zo dňa
18.4.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Helena Čviriková, date of bird 23th of August
1976, residency Športová 970/15, 943 01 Štúrovo, Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty
is to inform that by the resolution of the District Court Nitra, No. 23OdK/29/2019-28 dated on 18th of April
2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 81/2019 dňa 26.4.2019. Dňom
27.4.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 81/2019 on 26th of April
2019. Bankruptcy was declared on 27th of April 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Richard Schwarz, správca, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45
days from the permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with
the trustee to the address: JUDr. Richard Schwarz , trustee, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, Slovak
Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 27.4.2019.
The date 27th 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
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registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy, also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by en cashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/
Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link:https: //www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on
the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
is alleged incurrency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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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 (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom
upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Richard Schwarz, správca/trustee

K036818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Károlyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 232/21, 946 15 Tôň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1977
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
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Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/104/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/104/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu Timea Károlyová, nar.
28.07.1977, bytom Komárňanská 232/21, 946 15 Tôň, sp. zn.: 28OdK/104/2018 týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísala do zoznamu pohľadávok:
·

dňa 20.02.2019 nezabezpečenú pohľadávku veriteľa: BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A,
831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 v celkovej sume prihlásenej pohľadávky: 18.650,17 EUR.
Pohľadávky boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok pod poradovými číslami 5 a 6.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K036819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orsolya Sabján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meštisnska 2725/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/34/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/34/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kedy a kde možno nahliadnuť do spisu
Správca konkurznej podstaty úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09,00 -12,00 hod.
a od 13,00-16,00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo telefonicky na čísle 0908 682 180 prípadne e-mailom:s.budnikova@azet.sk

K036820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orsolya Sabján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meštisnska 2725/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/34/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/34/2019
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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Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení

Ing. Mária Budniková-správca konkurznej podstaty dlžníka Orsolya Sabján, nar.23.04.1983, bytom Meštianska ul.
2725/11, 945 01 Komárno, zastúpená Centrom právnej pomoci Komárno, Župná 14, 945 01 Komárno sp.zn.
28OdK/34/2019 v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení / ďalej len
ZKR/ zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu na popretie pohľadávky.
Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Nitra, číslo účtu je: IBAN
SK37 0900 0000 0051 1249
4044
V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,- Eur. Kauciu je možné zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každú popretú pohľadávku, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktorú môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K036821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrásovics Gustáv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 359 359, 943 58 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/34/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/34/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
dlžníka
Gustáv Andrásovics, nar. 22.06.1957, bytom Kamenný Most 359
správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485
Pozemok
LV Pozemok
Katastrálne
Registra KN „C“ územie
parcelné č.
254 387/2
Keť

Obec Druh pozemku

254 387/5

Keť

Keť

Keť

Zastavaná
a nádvorie
záhrada

Výmera
v m2

plocha 1130
439

Štát Spoluvlastnícky podiel

SR
SR

Súpisová
hodnota

1/4 BSM s Margita Andrásovicsová, rod. 373,- Euro
Mikušová, nar. 18.09.1961
1/4 BSM s Margita Andrásovicsová, rod. 145,- Euro
Mikušová, nar. 18.09.1961

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

Súpisné
číslo
254 Na parcele č. 306
387/2

Popis
stavby
Rodinný
dom

Katastrálne
územie
Keť

Obec Štát Spoluvlastnícky podiel
Keť

SR

1/4 BSM s Margita Andrásovicsová,
Mikušová, nar. 18.09.1961

Súpisová
hodnota
rod. 2500,- Euro

Pozemok
LV

Pozemok
Registra
KN
parcelné č.
3251 560/25

Katastrálne
„C“ územie
Kamenný Most

Obec

Druh pozemku

Kamenný
Most

Výmera
v m2

Štát Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

Zastavaná plocha a 499
nádvorie

SR

462,- Euro

Obec

Druh pozemku

Štát Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

Kamenný
Most

Zastavaná plocha a 124
nádvorie

SR

229,- Euro

1/2

Pozemok
LV

Pozemok
Registra
KN
parcelné č.
3253 559/4

Katastrálne
„C“ územie
Kamenný Most

Výmera
v m2

1/1

V Komárne dňa 29.04.2019

K036822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrásovics Gustáv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 359 359, 943 58 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/34/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/34/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku všeobecnej podstaty
dlžníka
Gustáv Andrásovics, nar. 22.06.1957, bytom Kamenný Most 359
správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
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značka správcu S 1485
Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis
Výrobné číslo
Stav opotrebenia
Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
Osobné motorové vozidlo Škoda Felícia TMBEFF613Y5287793 Používaný, EVČ: NZ083BY 1/1
200,- Euro
2000

V Komárne dňa 29.04.2019

K036823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolompár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. J. Dózsu 309/11, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/26/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/26/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 30OdK/26/2019 S293 možno nahliadať v
sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9,00 hod do 11,00 hod a od 13,00
hod do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú
písomne na adresu kancelárie správcu, e-mailom alebo telefonicky. Zároveň správca oznamuje kontaktné
telefónne číslo 0905661269 a e-mailovú adresu: pinter@akpinter.sk .
JUDr. Tomáš Pintér správca

K036824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Juhásová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 42, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/19/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/19/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: : Martina Juhásová, nar.: 15.06.1970, bytom Nitrianka č. 42, 949 01 Nitra,
t.č. Jurkovičova č. 28, 949 11 Nitra (ďalej tiež ako „úpadca“), zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 66/2018 dňa
05.04.2018 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:
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Pri súpisovej zložke majetku:
Typ
súpisovej
P.č. položky
10.

Pozemok

Kat.
LV
územie
Obec
Štát Druh pozemku
Nová
Ves Nová
Ves
1694 nad Žitavou nad Žitavou SR Orná pôda

Parcela č.

Výmera
m2

1607/1

8210

Regist.

Spoluvl.
Podiel

Súpisová
hodnota
€

E

¼

1311,34

Pozn.

bolo v dôsledku chyby v písaní uvedené nesprávne číslo parcely č. 1607/1, pričom správne číslo parcely podľa LV
č. 1694 pre kat. úz. Nová Ves nad Žitavou je parcela č. 2936/4.
Aktualizovaná súpisová zložka majetku č. 10, súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Martina Juhásová,
nar.: 15.06.1970, bytom Nitrianka č. 42, 949 01 Nitra, t.č. Jurkovičova č. 28, 949 11 Nitra, je nasledovná:
Typ
súpisovej
P.č. položky
10.

Pozemok

Kat.
LV
územie
Obec
Štát Druh pozemku
Nová
Ves Nová
Ves
1694 nad Žitavou nad Žitavou SR Orná pôda

Parcela č.

Výmera
m2

2936/4

8210

Regist.

Spoluvl.
Podiel

Súpisová
hodnota
€

E

¼

1311,34

Pozn.

V Nitre dňa 29.04.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K036825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolompár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. J. Dózsu 309/11, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/26/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/26/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Pintér správca v oddlžení Peter Kolompár, nar. 04.03.1978, bytom Nám. J. Dózsu 309/11, 941 31
Dvory nad Žitavou, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom
popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre
popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je v Prima banka, a.s., IBAN: SK32
3100 0000 0040 1012 5200. Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm.
a) musí byť podané na predpísanom tlačive.

K036826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolompár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. J. Dózsu 309/11, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1978
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/26/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/26/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca v oddlžení dlžníka : Peter
Kolompár, nar. 04.03.1978, bytom Nám. J. Dózsu 309/11, 941 31 Dvory nad Žitavou, ( ďalej len „Dlžník“),
oznamujem že, Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 30OdK/26/2019 – 30 zo dňa 16.04.2019 vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka a za správcu bol ustanovený JUDr. Tomáš Pintér, sídlo kancelárie Hadovská cesta
870, 945 01 Komárno, značka S293. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku 81/2019 dňa 26.04.2019. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01
Komárno, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na
prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú
podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých
pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Peter Kolompár, nar. 04.03.1978, bytom Nám. J. Dózsu 309/11, 941 31 Dvory nad Žitavou, (
ďalej len „Dlžník“) (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Nitra, No 30OdK/26/2019 – 30 on date 16.04.2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 26.04.2019. The bankruptcy procedure
was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš Pintér,
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika.. Should creditor serve the application on trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information
about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal
and the interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be
duly and timely exercised also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the
bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does
not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat
in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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not registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in
bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period elapses. This information is
designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation
of the Debtor.
JUDr. Tomáš Pintér, trustee of the bankrupt.

K036827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrásovics Gustáv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 359 359, 943 58 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/34/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/34/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Gustáv Andrásovics, nar. 22.06.1957, bytom
Kamenný Most č. d. 359 č. k.: 27OdK/34/2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové
konanie na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka hnuteľné veci, a teda
vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s
následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis
Výrobné číslo
Stav opotrebenia
Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
Osobné motorové vozidlo Škoda Felícia TMBEFF613Y5287793 Používaný, EVČ: NZ083BY 1/1
200,- Euro
2000

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 29.04.2019. Vo verejnom ponukovom
konaní je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 27OdK/34/2019- neotvárať", do 17.05.2019 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 17.05.2018 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK0709000000005135374168,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK0709000000005135374168, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 17.05.2018 do 10.00 hod. V prípade záujemcu, ktorý
bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K036828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Juhásová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 42, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/19/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/19/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka Martina Juhásová, nar.: 15.06.1970, bytom Nitrianka č. 42, 949 01 Nitra,
t.č. Jurkovičova č. 28, 949 11 Nitra (ďalej ako „dlžník“), vedenom pod sp.zn.: 31OdK/19/2018, 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
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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Typ
súpisovej
P.č. položky

LV

1.

Pozemok

1163

2.

Pozemok

1163

3.

Pozemok

1163

4.

Pozemok

1163

5.

Pozemok

1163

6.

Pozemok

1163

7.

Pozemok

1163

8.

Pozemok

1163

9.

Pozemok

2354

10.

Pozemok

1694

Konkurzy a reštrukturalizácie

Kat.
územie
Obec
Štát
Nová
Ves Nová
Ves
nad Žitavou
nad Žitavou
SR
Nová
Ves Nová
Ves
nad Žitavou
nad Žitavou
SR
Nová
Ves Nová
Ves
nad Žitavou
nad Žitavou
SR
Nová
Ves Nová
Ves
nad Žitavou
nad Žitavou
SR
Nová
Ves Nová
Ves
nad Žitavou
nad Žitavou
SR
Nová
Ves Nová
Ves
nad Žitavou
nad Žitavou
SR
Nová
Ves Nová
Ves
nad Žitavou
nad Žitavou
SR
Nová
Ves Nová
Ves
nad Žitavou
nad Žitavou
SR
Nová
Ves Nová
Ves
nad Žitavou
nad Žitavou
SR
Nová
Ves Nová
Ves
nad Žitavou
nad Žitavou
SR

Deň vydania: 03.05.2019

Druh pozemku

Parcela č.

Výmera
m2

Orná pôda

586/3

1428

E

Orná pôda

586/4

333

E

Trvalé trávne por.

972/104

1156

E

Trvalé trávne por.

972/204

351

E

Trvalé trávne por.

1324/3

457

E

Orná pôda

1325/3

689

E

Orná pôda

1326/3

3280

E

Orná pôda

2457/3

619

E

Orná pôda

1607/1

648

E

Orná pôda

2936/4

8210

E

Regist.

Spoluvl.
Podiel
½
½
½
½
½
½
½
½
½
¼

Súpisová
hodnota
€
456,17
106,38
101,84
30,92
40,26
220,10
1047,80
197,74
207,00
1311,34

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: 31OdK/19/2018 – Nehnuteľnosti – 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.: 31OdK/19/2018 Martina Juhásová – Nehnuteľnosti - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
22.05.2019, 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. 1163, 2354 a 1694, pre kat. úz. Nová Ves nad
Žitavou, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 29.04.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K036829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herceg Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.Nemcovej 1907/11, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/26/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/26/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka: Ladislav Herceg, nar. 24.06.1977, bytom
B. Nemcovej 1907/11, 955 01 Topoľčany, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra,
v konkurznom konaní vedenom OS Nitra pod č. k. 31OdK/26/2019, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 82/2019 dňa 29. apríla 2019 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch pondelok
až piatok počas úradných hodín kancelárie od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred si dohodnúť na tel. +421 911 667 290, alebo e-mailom na adrese
tomas.christov@gmail.com.
Ing. Tomáš Christov – správca

K036830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bojsa Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výčapy-Opatovce 389, 951 44 Výčapy-Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/29/2016 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku všeobecnej podstaty

Stanislav Bojsa, nar. 05.03.1970, trvale bytom 95144 Výčapy – Opatovce č. d. 389

správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485

zo dňa 29.04.2019
Iná majetková hodnota:

Popis inej majetkovej hodnoty
Mzda úpadcu za mesiac 04/2019
Plnenie z Dohody
04/2019

o urovnaní

sporných

Registrácia
Súpisová hodnota majetku
ERA – PACK PLUS, spol. s r. o., so sídlom Nové 60,- Euro
Zámky
práv Mária Bojsová
250,- Euro

K036831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herceg Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.Nemcovej 1907/11, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/26/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/26/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Tomáš Christov, správca 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, v zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem,
že číslo bankového účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu pri popretí prihlásenej pohľadávky konkurzných
veriteľov je IBAN: SK68 1100 0000 0029 4506 3034. Ako variabilný symbol uveďte číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok, v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť sp. zn. 31OdK/26/2019. Aby bolo popretie
veriteľom účinné, je potrebné doručiť podanie na predpísanom tlačive.

Ing. Tomáš Christov – správca

K036832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Gulyásová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 26, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.4.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/362/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/362/2018
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/362/2018 zo dňa 05.12.2018
ustanovená za správcu majetku dlžníka Soňa Gulyásová, nar. 17.04.1954, bytom Jánošíková 26, 940 02
Nové Zámky.
(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: Soňa Gulyásová, nar. 17.04.1954, bytom Jánošíková 26, 940 02 Nové Zámky končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Soňa Gulyásová, nar. 17.04.1954,
bytom Jánošíková 26, 940 02 Nové Zámky pod sp. zn.: 31OdK/362/2018, zrušuje.

V Nových Zámkoch dňa 29.04.2019
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K036833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Juhásová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 42, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/19/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/19/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka Martina Juhásová, nar.: 15.06.1970, bytom Nitrianka č. 42, 949 01 Nitra,
t.č. Jurkovičova č. 28, 949 11 Nitra (ďalej ako „dlžník“), vedenom pod sp.zn.: 31OdK/19/2018, v súlade s ust. §
167q ods. 3 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 inej majetkovej hodnoty
(cenné papiere), zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
1. Špecifikácia predávaného majetku
Typ súpisnej položky majetku: Cenný papier
Druh CP: TC01, Forma CP: BEAR, CFI: ESXUFB
ISIN: CS0005061852
Počet kusov: 41 ks
Mena: SKK
Menovitá hodnota: 1.000,00 SKK
Dátum platnosti: na neurčito
Emitent: TESON, a.s., IČO: 31 412 874, so sídlom Staničná 502, 952 17 Vráble, Slovensko
Súpisová hodnota: 1.360,95 €
2. Cena majetku určeného na predaj
V 1. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedenú inú majetkovú hodnotu (cenné papiere)
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: 31OdK/19/2018 – Cenný papier – a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.: 31OdK/19/2018 Martina Juhásová – Cenný papier - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
22.05.2019, 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 inej majetkovej hodnoty (cenných papierov), 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uzavretá zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
V Nitre, dňa 29.04.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K036834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Brachnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jána Zelenyáka 483/5, 935 61 Hronovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/2/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/2/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Mária Brachnová, nar. 17.06.1953, bytom Dr. Jána Zelenyáka 483/5, 935
61 Hronovce (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 32OdK/2/2019 počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 25.10.2018, ako aj na základe výsledkov
preskúmavania pomerov dlžníka správcom podľa § 166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na
základe uvedených skutočností správca následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Mária Brachnová, nar. 17.06.1953, bytom Dr. Jána
Zelenyáka 483/5, 935 61 Hronovce, vedený pod sp.zn.: 32OdK/2/2019, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre dňa 29.04.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K036835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Minárok - Unireál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovítová 65, 951 44 Ľudovítová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 447 483
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/207/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/207/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 poslednej vety zákona č. 7/2005 Z. z.
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o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Ján Minárik, nar. 06. 02. 1952, bytom: 951 44 Ľudovítová
65, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Minárik - Unireál, IČO: 37 447 483, s miestom podnikania: 951 44
Ľudovítová 65, zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty.
Nitra 29. 04. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K036836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivona Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 391/12, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/179/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/179/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhodnotenie III. kola verejného ponukového konania
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka Ivona Balážová, nar: 29.03.1971, bytom Nitrianska č. 391/12, 941 06
Komjatice (ďalej ako „dlžník“), vyhlásil III. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej
do Súpisu majetku všeobecnej podstaty (III. kolo VPK bolo zverejnené v OV č.70/2019 dňa 09.04.2019).
V súlade s Podmienkami III. kola verejného ponukového konania zo dňa 04.04.2019, posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 24.04.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že:
III. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci - Osobné motorové vozidlo, zn.: RENAULT CLIO
THALIA L B0305/-/-, VIN: VF1LB030524471420, rv. 09.05.2001, farba: červená, EČ: NZ830BO, zapísanej do
Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 213/2018 dňa 06.11.2018) bolo ukončené.
V Nitre, dňa 29.04.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K036837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bojsa Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výčapy-Opatovce 389, 951 44 Výčapy-Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/29/2016 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca úpadcu Stanislav Bojsa, nar. 05.03.1970, trvale bytom 95144 Výčapy –
Opatovce č. d. 389, v súlade s ust. § 96 ods. 2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate pre nezabezpečených veriteľov, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje nasledovne:

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Prihlásená
celková
Veriteľ /názov
poradové
suma
alebo meno a IČO
číslo
pohľadávky
priezvisko /
proti
podstate

1

Československá
obchodná banka 36
a. s., Michalská 854 72
18,
815
63 140
Bratislava

2

Okresný
Nitra

3

JUDr. Ľubomíra
Beňová,
správca,
so 421
sídlom
996 1245,10
Záhradnícka 10, 62
945
01
Komárno

4

5

6

súd

16,50

JUDr. Ľubomíra
Beňová,
správca,
so 421
sídlom
996 21,60
Záhradnícka 10, 62
945
01
Komárno
JUDr. Ľubomíra
Beňová,
správca,
so 421
sídlom
996 1,25
Záhradnícka 10, 62
945
01
Komárno
JUDr. Ľubomíra
Beňová,
správca,
so 421
sídlom
996 47,50
Záhradnícka 10, 62
945
01
Komárno
JUDr. Ľubomíra
Beňová,

Deň
Zistená
priradenia
suma
čas
sumy
prihlásenej
uspokojenia
prihlásenej
pohľadávky
pohľadávky

Uznané
Prihlásený
poradie
rozsah
Deň vzniku právny dôvod
uspokoj.
uspokojenia pohľadávky vzniku
pohľadávky
pohľadávky
Bankové
poplatky
na
účte zriadenom
na
účely
evidovania
výťažku
zo
speňaženia
§
87 ods. 2 písm.
c)
(po speňažení
oddelenej
podstaty
majetku
do
ukončenia
konkurzu)
súdny poplatok
podľa položky 5
písm.
d)
sadzobníka
zákona
č.
71/1192 Z.z.
odmena
správcu
zo
speňaženia
s DPH
podľa
ust. § 20 ods. 1
vyhlášky
MS
SR č. 665/2005
Z. z.
náhrada
hotových
výdavkov
správcu
–
poštovné
a notárske
poplatky

29.04.2019 29.04.2019

3, § 87 ods.
2 písm. c) z.
72
č. 7/2005 Z.
z.

29.04.2019

16,50

29.04.2019

3, § 87 ods.
2 písm. c) z.
16,50
č. 7/2005 Z.
z.

29.04.2019

1245,10

29.04.2019 29.04.2019

1, § 87 ods.
2 písm. a) z.
1245,10
č. 7/2005 Z.
z.

29.10.2019

21,60

10.04.2017 10.04.2017

3, § 87 ods.
2 písm. c) z.
21,60
č. 7/2005 Z.
z.

10.04.2017

10.04.2017 10.04.2017

3, § 87 ods.
2 písm. c) z.
1,25
č. 7/2005 Z.
z.

náhrada
hotových
10.04.2017 výdavkov
správcu
poštovné

3, § 87 ods.
2 písm. c) z.
47,50
č. 7/2005 Z.
z.

náhrada
hotových
10.04.2017 výdavkov
správcu
Cestovné

72

1,25

47,50

10.04.2017 10.04.2017

3, § 87 ods.

náhrada
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7

6

správca,
so 421
sídlom
996 1,25
Záhradnícka 10, 62
945
01
Komárno
JUDr. Ľubomíra
Beňová,
správca,
so 421
sídlom
996 36,96
Záhradnícka 10, 62
945
01
Komárno

6

JUDr. Ľubomíra
Beňová,
správca,
so 421
sídlom
996 497,91
Záhradnícka 10, 62
945
01
Komárno

7

JUDr. Ľubomíra
Beňová,
správca,
so 421
sídlom
996 5,50
Záhradnícka 10, 62
945
01
Komárno
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1,25

36,96

497,91

5,50

29.04.2019 29.04.2019

3, § 87 ods.
2 písm. c) z.
1,25
č. 7/2005 Z.
z.

Deň vydania: 03.05.2019
hotových
29.04.2019 výdavkov
správcu
poštovné

-

3, § 87 ods.
2 písm. c) z.
36,96
č. 7/2005 Z.
z.

náhrada
hotových
10.05.2017 výdavkov
správcu
Cestovné

16.12.2016 16.12.2016

3, § 87 ods.
2 písm. c) z.
497,91
č. 7/2005 Z.
z.

Paušálna
odmena
správcu
do
konania
prvej
schôdze
16.12.2016 veriteľov
priznaná
uzn.
OS NR č. k.
31K/29/2016-87
zo
dňa
24.11.2016

23.10.2017 23.10.2017

3, § 87 ods.
2 písm. c) z.
5,50
č. 7/2005 Z.
z.

náhrada
hotových
23.10.2017 výdavkov
správcu
poštovné

10.05.2017 10.05.2017

-

-

Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov.

Dotknutí veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu
alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu
určenom správcom.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K036838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vojtech Laczkó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámska 7, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/335/2018 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/335/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Ing. Vojtech Lazckó, nar. 14.05.1956, bytom Podzámska 7, 940 01 Nové Zámky (ďalej tiež ako
„dlžník"), týmto v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“), vyhlasuje I. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty majetku dlžníka:
číslo
súpisovej
zložky

typ súpisovej
druh pozemku
zložky

99

4/30

500,00 €

95

100

4/30

200,00 €

Komoča 580

88

1/1

2 000,00 €

štát,
obec

kat.
územie

č. parc.
LV
č.

SR,
Komoča

Komoča

95

Komoča

nehnuteľná vec

zastavané
plochy a
nádvoria

C

489

2.

nehnuteľná vec

záhrady

C

935

3.

nehnuteľná vec

záhrady

C

230

SR,
Komoča
SR,
Komoča

číslo
súpisovej
zložky

typ
súpisovej
zložky

popis stavby

súpisné
číslo

4.

nehnuteľná
vec

Rodinný dom postavený na
pozemku reg. "C" s parc. č. 99,
evidovanom na LV. č 95, k. ú
Komoča

43

typ súpisovej
druh pozemku
zložky

súpisová
hodnota
majtetku

výmera

1.

číslo
súpisovej
zložky

spoluvlastnícky
podiel

parcela
registra

štát,
obec

kat.
č.
územie LV

adresa

SR,
Komoča
Komoča 95
Komoča
č. 43

parcela
registra

výmera

štát,
obec

kat.
územie

č. parc.
LV
č.

spoluvlastnícky
podiel

súpisová
hodnota
majtetku

4/30

1 000,00 €

spoluvlastnícky
podiel

súpisová
hodnota
majtetku

5.

nehnuteľná vec

zastavané
plochy a
nádvoria

C

489

SR,
Komoča

Komoča

95

99

6/30

750,00 €

6.

nehnuteľná vec

záhrady

C

935

SR,
Komoča

Komoča

95

100

6/30

300,00 €

číslo
súpisovej
zložky

typ
súpisovej
zložky

popis stavby

súpisné
číslo

7.

nehnuteľná
vec

Rodinný dom postavený na
pozemku reg. "C" s parc. č. 99,
evidovanom na LV. č 95, k. ú
Komoča

43

štát,
obec

kat.
č.
územie LV

adresa

SR,
Komoča
Komoča 95
Komoča
č. 43

spoluvlastnícky
podiel

súpisová
hodnota
majtetku

6/30

1 500,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Majetok zapísaný v súpise všobecnej podstaty sa s výnimkou majetku zapísaného vo všeobecnej
podstate pod súp. zložkou č. 3, ktorý možno kúpiť tiež samostatne, predáva ako jeden súbor, teda len
majetok zapísaný v súpise majetki všeobecnej hodnoty pod súpisovou zložkou č. 3 možno kúpiť
samotatne/oddelene.
2. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu JUDr. Marián Dobiš, správca,
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, v uzatvorenej obálke s označením „Ponukové konanie - I. Kolo – Láczkó –
neotvárať“ v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní (ďalej
tiež ako „lehota na predkladanie ponúk“). Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods.
9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
3. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu správcu vo formáte IBAN: SK23 1111 0000 0010
3812 9007 zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť: a) v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa svoje obchodné meno a v prípade fyzickej osoby svoje meno a
priezvisko, b) spisovú značku konkurzu: 32OdK/335/2018. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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lehote na predkladanie ponúk.
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko, v prípade fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, IČO, miesto podnikania a výpis z
príslušného registra a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac. Ponuka musí taktiež obsahovať opis všetkých súpisových zložiek majetku s uvedením
ich poradia a typu a návrh ponúkanej celkovej kúpnej ceny za súbor majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty, ktorá musí byť minimálne vo výške 100 % jej súpisovej hodnoty, t j. pri majetku všeobecnej podstaty
zapísaného ako súp. zložky č. 1, 2, 4 až 7 musí byť kúpna cena min. vo výške 4.250,00 Eur a pri majetku
všobecnej podstaty zapísaného ako súpisová zložka č. 3 musí byť kúpna cena min. vo výške 2.000,00 Eur.
5. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, v prípade ktorých 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. V prípade, že víťazný záujemca v lehote 30 dní od oznámenia
víťazstva jeho ponuky neuzatvorí kúpnu zmluvu, má sa za to, že od ponuky odstúpil a zmaril príslušné kolo
ponukového konania. Záloha v plnom rozsahu v takom prípade prepadá v prospech príslušnej podstaty.
8.Všetky náklady spojené s prevzatím majetku a prepisom majetku v príslušnom registri znáša záujemca.
9.Správca vyhodnotí preložené ponuky a oznámi záujemcom výsledok do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk a následne do 30 kalendárnych dní uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. +421 915 342 848
alebo e-mailom na adrese: office@ak-dobis.sk.
10. Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť, alebo
odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného ponukového
konania sa považujú predložené ponuky za odmietnuté.
11. V prípade, ak správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky ponuky, alebo
ak správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil
právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na tomto konaní.
V Nitre, dňa 29.04.2019
JUDr. Marián Dobiš, správca

K036839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašíková Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 105/7, 946 32 Šrobárová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1968
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/72/2017 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/72/2017
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Ustanovený správca RESKON,k.s. spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 20.9.2017 v právnej veci
č.k. 31OdK/72/2017 majetok dlžníka : Margita Kašíková, nar. 25.11.1968, bytom Školská 105/7, 946 32
Šrobárová, týmto, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z., o z n a m u j e m e zámer
zostaviť rozvrh výťažku v právnej veci č.k. 31OdK/72/2017.

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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RESKON, k.s. - správca

V Nových Zámkoch dňa 29.4.2019

K036840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Matuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 130, 952 01 Melek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1980
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/385/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/385/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci dlžníka: Michal
Matuška, nar. 07. 07. 1980, bytom: Dlhá 130, 952 01 Melek, prestáva podliehať konkurzu súpisová zložka
majetku č. 1 z dôvodu, že sa ju nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní:
č. zl.
1

opis súpisovej zložky majetku
prenosný telefón Samsung GT S5620, výr. č. 353435/04/727356/3, bielej farby

súpisová hodnota
75,00 €

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K036841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivona Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 391/12, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/179/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/179/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Ivona Balážová, nar: 29.03.1971, bytom Nitrianska č. 391/12, 941 06
Komjatice (ďalej len „dlžník“), týmto vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty nasledovnú
súpisovú zložku majetku:
1. HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Osobné motorové vozidlo, zn.: RENAULT CLIO THALIA L B0305/-/-, VIN: VF1LB030524471420, rv. 09.05.2001, farba: červená, EČ:
NZ830BO
Stav: pojazdné, predné dvere z pravej strany boli buchnuté a vymenené, poškodené sú brzdy, motorové vozidlo je opotrebované vekom
a počtom najazdených km
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 213/2018 dňa 06.11.2018.
Deň vylúčenia: 29.04.2019
Dôvod vylúčenia majetku:
Predmetnú súpisovú zložku majetku správca speňažoval v súlade s ust. § 167p ZoKR v troch kolách verejného
ponukového konania, ktoré boli zverejnené postupne v Obchodnom vestníku č. 36/2019 dňa 20.02.2019 – I. kolo
verejného ponukového konania, v Obchodnom vestníku č. 55/2019 dňa 19.03.2019 – II. kolo verejného
ponukového konania a v Obchodnom vestníku č. 70/2019 dňa 09.04.2019 – III. Kolo verejného ponukového
konania. Ani v jednom kole verejného ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR, ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu.
Nakoľko sa vyššie uvedenú hnuteľnú vec nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového konania,
v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR prestáva podliehať konkurzu.

V Nitre dňa 29.04.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K036842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Szúdorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometodská č. 10, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/32/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/32/2019
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. 27OdK/32/2019-30 zo dňa 23.04.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Katarína Szúdorová, nar. 11.02.1955, bytom Nové Zámky, Cyrilometodská č. 10. 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 29.04.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Szúdorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometodská č. 10, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/32/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/32/2019
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 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. 27OdK/32/2019 zo dňa
23.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 82/2019 dňa 29.04.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Katarína Szúdorová, nar. 11.02.1955, bytom Nové Zámky, Cyrilometodská č. 10 (ďalej len
„Dlžník“) a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01
Nitra.
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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. 27OdK/32/2019, dated April 23rd, 2019, published in Commercial Journal No. 82/2019 on April 29th
2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Katarína Szúdorová, nar.
11.02.1955, bytom Nové Zámky, Cyrilometodská č. 10 (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 30.04.2019.
The bankruptcy of the debtor´s estate is declared on 30th 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.:
27OdK/32/2019. 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. 27OdK/32/2019. 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
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
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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
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 29.04.2019 / In Nitra on 29th April 2019
JUDr. Marek Ďuran, správca / Bankruptcy trustee

K036844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Szúdorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometodská č. 10, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/32/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/32/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Zverejnenie bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Katarína Szúdorová, nar. 11.02.1955, bytom Nové Zámky,
Cyrilometodská č. 10, spis. zn. 27OdK/32/2019, 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
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 29.04.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K036845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Pupák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4721/16, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1955
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/25/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/25/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: Géňa 56, 934 05 Levice v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod (obedňajšia
prestávka 11.30 -12.30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na e-mailovú adresu office@imgks.sk, alebo na čísle telefónu 02/5441 0102.
Insolvency Management Group, k. s., správca
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JUDr. Dávid Matyšák, EMBA, LL.M., komplementár

K036846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Pupák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4721/16, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1955
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/25/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/25/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka: Gabriel
Pupák, nar. 09.05.1955, bytom Nábrežná 4721/16, Nové Zámky 940 02 Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/25/2019 - 27, zo dňa 17. 04. 2019 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th of May 2015, as the trustee of the
debtor: Gabriel Pupák, nar. 09.05.1955, address Nábrežná 4721/16, Nové Zámky 940 02 our duty is to inform
you that with the resolution of the District Court Nitra., proc. no: 29OdK/25/2019 - 27, dated on 17th of April 2019
bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 81/2019 dňa 26.04.2019.
Dňom 27.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 81/2019 on 26.04.2019.
Bankruptcy was declared on of 27.04.2019.

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 na adresu
Insolvency Management Group, k. s., so sídlom Géňa 56, 934 05 Levice, Slovenská republika. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
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účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. 5. 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Insolvency Management
Group, k. s., trustee, with its seat of the office Géňa 56, 934 05 Levice, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.

K036847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Pupák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4721/16, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1955
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/25/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/25/2019

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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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

K036848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 613 / 18, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/14/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/14/2019
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. Erik Štorek, správca dlžníka: Norbert Farkaš, dňa 29.04.2019 obdržal súhrnnú prihlášku pohľadávok od
veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
:

P.č.
1.
2.
3.
4.

Veriteľ

Suma v Eur
320,00 €
260,00 €
177,42 €
92,94 €

Krajský súd v Bratislave
Krajský súd v Bratislave
Krajský súd v Bratislave
Krajský súd v Bratislave

vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 850,36 €. 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 Nových Zámkoch dňa 29.04.2019
Mgr. Erik Štorek, správca

K036849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďatková Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/29/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/29/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu.
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka Lýdia Ďatková, nar. 18.09.1962, M. R. Štefánika 81, 940 56 Nové Zámky, podľa
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) Zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu 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, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávok na bankový účet vedený banka Slovenská sporiteľňa, a.s., pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je
potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32
odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt verejnej správy
podľa osobitného predpisu.

Číslo účtu: IBAN SK60 0900 0000 0051 5746 5255

V Nových Zámkoch dňa 29.04.2019
Mgr. Erik Štorek, správca

K036850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csóka Szabolcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
92 -, 935 65 Veľké Ludanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/28/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/28/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, správca dlžníka: Szabolcs Csóka, nar. 20.3.1981, bytom Velké Ludanive 92, 935 65 Veľké
Ludanice, SR ( konanie vedené pred OS NR, č.k. 32OdK/28/2019), oznamuje, že do správcovského spisu možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00 hod., - do
12,00 hod., a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia do
spisu vopred telefonicky na tel. čísle: 0911/1178 80 resp.: e-mailom na : hipprobert.skp@gmail.com. JUDr. Róbert
Hipp – správca

K036851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csóka Szabolcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
92 -, 935 65 Veľké Ludanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/28/2019 S1487
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
32OdK/28/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

JUDr. Róbert Hipp, správca dlžníka: Szabolcs Csóka, nar. 20.3.1981, bytom Velké Ludanice 92, 935 65 Veľké
Ludanice, SR ( konanie vedené pred OS NR, č.k. 32OdK/28/2019), Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Nitra 32OdK/28/2019 zo dňa 25.4.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 80/2019 dňa 25.4.2019. Dňom
26.4.2019 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 na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika k číslu
konania 32OdK/28/2019 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Róbert Hipp, Farská 33/I.p., 949 01
Nitra, k číslu konania: 32OdK/28/2019 S 1487. 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 ja znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k
dispozícii na internetovej stránke www.justiceg.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. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané
a datované sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške
podľa ZoKR. Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No.
1346/2000 of 29th May 2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th
of May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the
District Court in Nitra, No. 32OdK/28/2019 dated 25.4.2019 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor: Szabolcs Csóka, nar. 20.3.1981, bytom Velké Ludanive 92, 935 65 Veľké Ludanice, SR. This resolution
of the District Court Nitra was published in Commercial Bulletin no. 80/2019 on 25.4.2019 Bankruptcy was
declared on 26.4.2019. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act
(hereinafteronly „the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy prodecure in one original to the Okresný súd Nitra
(District court Nitra), seated Štúrova 9, 949 68 Nitra, to the No.: 32OdK/28/2019 and in one original to the
bankruptcy trustee to the adress: JUDr. Róbert Hipp, ul. Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, Slovenská republika, to
the No. 32OdK/28/2019 S1487. 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 satisfaciton of the claim from the
creditor and of the debtor, the legal casue 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 teh insterests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depen 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 applicaton of claim have to
be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form
inclue 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 Saovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak
Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added. The lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slvoak Republic must proceed according the Council Regulation No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.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 applicaton of claim or lodgement of claim which will not be delivered in time will not be considered as
claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period
elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.The creditor is responsible for the legitimacy of his
registration according of the BRA.
JUDr. Róbert Hipp, správca

K036852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csóka Szabolcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
92 -, 935 65 Veľké Ludanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/28/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/28/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Róbert HIPP, správca dlžníka Szabolcs Csóka, nar. 20.3.1981, bytom Velké Ludanice 92, 935 65 Veľké
Ludanice, SR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím
prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v UniCredit Bank a.s., číslo účtu: SK 89 1111
0000 0010 5883 6446, VS: 0028, v správe pre adresáta uviesť: Csóka. Poučenie : 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 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 (§ 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov).

K036853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csóka Szabolcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
92 -, 935 65 Veľké Ludanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/28/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/28/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník vyhlásil, že posledné tri roky nevlastnil majetok väčšej hodnoty (podanie 9200446331).
Dlžník vyhlásil, že v súčasnosti nevlastni žiaden aktuálny majetok (podanie 9200446331).

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

197

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

K036854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Katarína Havlasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rišňovce 76, 951 21 Rišňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1979
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/13/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/13/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1765, správca úpadcu: Ing. Katarína Havlasová,
nar. 12.12.1979, 951 21 Rišňovce 76, obchodné meno: Katarína Havlasová, IČO: 47 804 742, 951 21 Rišňovce
76 (ďalej len „Úpadca“) v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1-2 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 67/2018 zo dňa 06.04.2018 pod položkou K022667.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 31OdK/13/2018 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
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ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK09 1111 0000 0013 0158 3005 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK09 1111 0000 0013 0158 3005 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenä
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.

3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Kúpnej zmluvy so
správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
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3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Nitre, dňa 26.04.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s, správca

K036855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružička Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mrázova 365/7, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16 4467, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/32/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/32/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Erik Štorek, správca majetku dlžníka: Ľuboš Ružička, nar. 01.11.1988, bytom Mrázova 365/7, 949 01
Nitra- Dražovce, 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 vopred dohodnúť na tel.č. 0950 183 264.

Mgr. Erik Štorek, správca

K036856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TURUL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné nám. 17 / 0, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 134 085
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2016 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie verejnej súťaže na predaj časti podniku zverejnenej v OV č. 68/2019 dňa 05.04.2019
Správca konkurznej podstaty úpadcu – TURUL, spol. s r.o., Hlavné námestie 17, 936 01 Šahy, IČO 34 134 085,
vyhlásil, v zmysle § 92 odsek 1e), odsek 2 a ods3, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších zmien (ďalej len ZKR), verejné ponukové konanie na odpredaj majetku úpadcu, ktorý je doplnený do
súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku podľa záväzného pokynu príslušného orgánu zo dňa
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12.3.2019 zverejneného v OV 55/2019 ako časť podniku úpadcu TURUL, spol. s r.o.
Podľa §92 ods.2 ZKR pri speňažení podniku správca prevedie na kupujúceho zmluvou všetky veci a práva a iné
majetkové hodnoty patriace do konkurznej podstaty predmetnej časti podniku, v rozsahu podľa zoznamu
nehnuteľného majetku s poradovými číslami 1 až 1260 v súpisovej hodnote 3 463 522.- € uvedeného v Doplnení
súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, v OV 55/2019 zo dňa 19.3.2019.
Správcovi do uplynutia lehoty bola doručená ponuka jedného záujemcu, a to:
·

Dňa 23.04.2019 bola doručená ponuka záujemcu Slovak Estate, s.r.o., IČO: 50 050 907, so sídlom
Tallerova 4, 831 03 Bratislava, v dvoch vyhotoveniach s rovnakým obsahom (z toho jedna doručená
kuriérom a jedna doručená poštovou zásielkou). Za majetok zverejnený v ponukovom konaní v OV
68/2019 ponúkol sumu 151 505.- €. Zábezpeku v sume 10 000.- € (slovom: desaťtisíc EUR) poukázal na
správcovský účet dňa 18.04.2019 a doložil schopnosť úhrady ponúknutej ceny výpismi z účtov.

Vyhodnotenie:
Záujemca Slovak Estate s.r.o., IČO: 50 050 907, podal najvyššiu ponuku na odkúpenie časti podniku podľa
zverejnenej ponuky v OV 68/2019 v celkovej výške 151 505.- € (slovom: stopäťdesiatjedentisícpäťstopäť EUR).
Ponuka záujemcu sa stáva víťaznou ponukou.
V zmysle podmienok zverejneného verejného ponukového konania: „Správca si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a to z vlastného podnetu a so súhlasom zástupcu veriteľov,
alebo na podnet zástupcu veriteľov.“
Na základe uvedeného správca so súhlasom zástupcu veriteľov odmieta ponuku záujemcu Slovak Estate s.r.o.,
z dôvodu nízkej ponúknutej ceny.
Neúspešnému záujemcovi správca v zmysle podmienok ponukového konania vráti zloženú zábezpeku.
Vyhodnotil:
Ing. Jozef Kulich, správca
Ladislav Petrežil, konateľ spoločnosti PENGUIN s.r.o., zástupca veriteľov úpadcu TURUL, spol. s r.o.
V Nových Zámkoch 26.04.2019

K036857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvester Cintula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potravinárska 15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/71/2018 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/71/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka Silvester Cintula, nar. 22.11.1945, bytom Potravinárska 15, 949 01
Nitra, podnikajúci pod obchodným menom Silvester Cintula „KREDIT“, s miestom podnikania Nábrežie mládeže
č. 87, 949 01 Nitra, IČO: 33 587 183 som dňa 16.4.2019 zostavila rozvrh výťažku z konkurznej podstaty, dňa
29.4.2019 som splnila rozvrh výťažku, na základe tejto skutočnosti podľa § 167 v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamujem, že konkurz na majetok dlžníka: Silvester Cintula, nar. 22.11.1945, bytom Potravinárska
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15, 949 01 Nitra, podnikajúci pod obchodným menom Silvester Cintula „KREDIT“, s miestom podnikania Nábrežie
mládeže č. 87, 949 01 Nitra, IČO: 33 587 183 sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku SR sa
konkurz zrušuje.

Levice, dňa 29.4.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K036858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhorská Ves 93, 032 03 Uhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1965
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/234/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/234/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Tomko, nar. 30.03.1965, trvale bytom Uhorská
Ves 93, 032 03 Uhorská Ves, do 28.07.1994 podnikajúci pod obchodným menom Milan Tomko, s miestom
podnikania Uhorská Ves 93, 032 03 Uhorská Ves, IČO: 31 084 885 (ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 24.08.2018, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 12.12.2018 ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade
s ust. § 166i ZKR 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 v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Milan Tomko,
nar. 30.03.1965, trvale bytom Uhorská Ves 93, 032 03 Uhorská Ves, do 28.07.1994 podnikajúci pod
obchodným menom Milan Tomko, s miestom podnikania Uhorská Ves 93, 032 03 Uhorská Ves, IČO: 31
084 885, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Milan Tomko, nar. 30.03.1965, trvale bytom
Uhorská Ves 93, 032 03 Uhorská Ves, do 28.07.1994 podnikajúci pod obchodným menom Milan Tomko, s
miestom podnikania Uhorská Ves 93, 032 03 Uhorská Ves, IČO: 31 084 885, občan SR, vedený Okresným
súdom Žilina, pod sp. zn. 3OdK/234/2018 zrušuje.
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Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K036859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalafútová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 1356/8, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1979
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/261/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/261/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Zuzana Kalafútová, nar. 04.05.1979, bytom Trnavská
1356/8, 010 08 Žilina (ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 14.08.2018, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 05.04.2019 ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade
s ust. § 166i ZKR 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 v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Zuzana
Kalafútová, nar. 04.05.1979, bytom Trnavská 1356/8, 010 08 Žilina, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Zuzana Kalafútová, nar. 04.05.1979, bytom
Trnavská 1356/8, 010 08 Žilina, občan SR, vedený Okresným súdom Žilina, pod sp. zn. 2OdK/261/2018
zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K036860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spišaková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 8535/36A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1988
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/257/2018 S1429
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
8OdK/257/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ivana Spišaková, nar. 13.05.1988, trvale Bratislavská
8535/36A, 010 01 Žilina (ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 25.07.2018, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 05.04.2019 ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade
s ust. § 166i ZKR 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 v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Ivana
Spišaková, nar. 13.05.1988, trvale Bratislavská 8535/36A, 010 01 Žilina, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ivana Spišaková, nar. 13.05.1988, trvale
Bratislavská 8535/36A, 010 01 Žilina, občan SR, vedený Okresným súdom Žilina, pod sp. zn. 8OdK/257/2018
zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K036861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Škybraha, nar. 19. 11. 1984 "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudinská 318, 023 31 Rudinská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 525 716
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3ODK/42/2019 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3ODK/42/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 3dK/42/2019 zo dňa 12. 02. 2019, zverejneným dňa 19. 02. 2019
v Obchodnom vestníku č. 35/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená za
správcu dlžníka Štefan Škybraha, nar. 19. 11. 1984, trvale bytom Rudinská 318, 023 31 Rudinská,
podnikajúci pod obchodným menom Štefan Škybraha – SKYBAMONT, s miestom podnikania Rudinská
318, 023 31 Rudinská, IČO: 40525716, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, Národná 34, 011 00 Žilina, podnikajúceho do 13. 03. 2019.
Dlžník ako podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 13.03.2019
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 ku skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny
majetok 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 dlžníka Štefan Škybraha, nar. 19. 11. 1984, trvale bytom Rudinská 318, 023 31 Rudinská,
podnikajúci do 13. 03. 2019 pod obchodným menom Štefan Škybraha – SKYBAMONT, s miestom
podnikania Rudinská 318, 023 31 Rudinská, IČO: 40 525 716, končí.
V Martine dňa 29. 04. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K036862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1309/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/113/2018 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/113/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Alena Balážová – správca, Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, dlžníka: Ivan Puška, nar. 24.2.1987, trv.
bytom: Sládkovičova 1309/1, 031 01 Liptovský Mikuláš. vylučuje zo Súpisu všeobecnej podstaty majetku
dlžníka súpisové zložky zapísané do Súpisu všeobecnej podstaty, tak ako tieto boli zverejnené v OV 152/2018,
dňa 8.8.2018, pod K057859 :
Súpisová zložka č.1
● LM239BL, Nákladne vodidlo FORD, BA skriňová, nákladné vozidlo, červená 1. Reg.: 01.01.1993, reg. SK:
27.11.2006, LM239BL,
Súpisová zložka č.2
● LM126BZ, OMV OPEL KADETT, AA sedan, osobné vozidlo, červená, 1.reg.: 24.7.2002, reg. SK: 24.07.2002,,
LM126BZ,
Súpisová zložka č.3
● LM448AV, VAZ, AA sedan, osobné vozidlo, biela, vlastník aj držiteľ, stav k 03.06.2016, LM448AV
Súpisová zložka č.4
● LM149AV, ŠKODA FAVORIT, AB hatchback 5dr., osobné vozidlo, strieborná metalíza svetlá, LM149AV
Súpisová zložka č.5
● LM083CC, ŠKODA FAVORIT, AA sedan, modrá tmavá, reg. SK: 21.06.1989, vlastník aj držiteľ, stav
k 03.06.2016, LM083CC
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Súpisová zložka č.6
● LM661BR, ŠKODA, AA sedan, osobné vozidlo, modrozelená tmavá, 1. Reg.: 16.03.1984, reg. SK:
16.03.1984, LM661BR
JUDr. Alena Balážová – správca

K036863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pharm. Dr. Peter Šuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 4010, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1959
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/114/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/114/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Pharm. Dr. Peter Šuška, nar. 07.12.1959, bytom
Raková 4010, 023 51 Raková, podnikajúceho pod obchodným menom PharmDr. Peter Šuška, lekáreň PELER, s
miestom podnikania 023 51 Raková, IČO: 00 623 784, 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

K036864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pharm. Dr. Peter Šuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 4010, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1959
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/114/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/114/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
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(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 Pharm. Dr. Peter Šuška, nar. 07.12.1959, bytom Raková 4010, 023 51 Raková,
podnikajúceho pod obchodným menom PharmDr. Peter Šuška, lekáreň PELER, s miestom podnikania 023
51 Raková, IČO: 00 623 784 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.:
2OdK/114/2019, zo dňa 16.04.2019 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 Pharm. Dr. Peter Šuška, d.o.b.: 17th December 1959,
residing Raková 4010, 023 51 Raková, business name PharmDr. Peter Šuška, lekáreň PELER, with place of
business 023 51 Raková, IČO: 00 623 784 (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Žilina, No. 2OdK/114/2019 dated 16th April 2019 bankruptcy was declared on the
Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2019 dňa 24.04.2019.
Dňom 25.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 79/2019 on 24th April 2019.
Bankruptcy was declared on 25th April 2019.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA”) applies:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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).
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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
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
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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
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
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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 29.04.2019
In Čadca, on 29th April 2019

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

K036865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pharm. Dr. Peter Šuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 4010, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1959
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/114/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/114/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Pharm. Dr. Peter Šuška, nar. 07.12.1959, bytom
Raková 4010, 023 51 Raková, podnikajúceho pod obchodným menom PharmDr. Peter Šuška, lekáreň PELER, s
miestom podnikania 023 51 Raková, IČO: 00 623 784, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na
ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený
vo finančnom ústave Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180.
Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
V Čadci, dňa 29.04.2019
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LEGES Recovery k.s., správca

K036866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROMAXX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzávoz 302 / 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 924 879
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/3/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, správca konkurznej podstaty
dlžníka: EUROMAXX, s.r.o., so sídlom Podzávoz 302, 022 01 Čadca, IČO: 44 924 879, týmto v zmysle ust. § 27
ods. 1 písm f) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že Všobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom P. O. Hviezdoslava
26, 010 01 Žilina, listom zo dňa 17.04.2019, doručeného do kancelárie správcu dňa 25.04.2019 berie prihlášku
pohľadávok zo dňa 04.12.2017 v celkovej výške 114,74 eur v celom rozsahu späť z dôvodu zániku pohľadávok
voči dlžníkovi.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K036867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 513/42, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/93/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/93/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Mária Balážová,nar. 19.02.1971, bytom: Bratislavská 513/42, 010 01 Žilina,
v súlade s ust. §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) vyhlasuje II. kolo
ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to: Osobné motorové vozidlo
zn. ŠKODA FELÍCIA COMBI
Číslo Popis súpisovej zložky

1

Právny dôvod zápisu

Technický stav

Súpisová
hodnota
EUR

v

Osobné motorové
vozidlo
zn. Škoda
Felícia
Combi, VIN: Majetok,
ktorý
patril
Jazdené, technický
TMBEFF654T0230542, Rok výroby: 1996, ECV: ZA184BX, farba: dlžníkovi
ku
dňu
stav primeraný veku 250,00
3
modrá metalíza, počet KM:190000, zdvihový objem valcov: 1289cm - vyhlásenia konkurzu §
vozidla
Benzín, zachovalý interiér.
167h ods. 1 ZKR

Záväzná ponuka:
Záujemcovia svoje písomné ponuky predložia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia ponukového
konania (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku) na adresu kancelárie správcu: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok v zalepenej obálke s označením: „Ponuka II - 2OdK/93/2019/S1304 – neotvárať“.
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Záväzná ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem,
výšku ponúknutej kúpnej ceny v EUR,
číslo bankového účtu záujemcu,
doklad o zložení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu,
kontaktný email, alebo tel. číslo.

Bankový účet správcu:
Banka: FIO banka, a.s., č. ú. IBAN: SK05 8330 0000 0021 0156 9799
Do správy pre prijímateľa záujemca uvedie „2OdK/93/2019/S1304 – záloha“.
Ostatné podmienky ponukového konania:
·
·
·
·

Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, neúplné ponuky ako aj ponuky, ktoré nebudú obsahovať
požadované náležitosti uvedené v tomto oznámení alebo záujemcom ponúknutá kúpna cena bude nižšia
ako 50% zo súpisovej hodnoty ponúkaného majetku.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Ak sa nebude písomná ponuka záujemcu v časti ponúkanej kúpnej
ceny zhodovať so zloženou kúpnou cenou na účte správcu, bude takáto ponuka považovaná za neúplnú.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v takom stave ako stojí a leží, pričom všetky náklady súvisiace
s registráciou na príslušnom dopravnom inšpektoráte /správne poplatky/ hradí kupujúci.

Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty:
Správca upozorňuje záujemcov na zákonné právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
v súlade s ust. § 167r ZKR. V prípade, ak oprávnená osoba využije toto právo a vykúpi predmet ponukového
konania, úspešnému záujemcovi bude záloha na kúpnu cenu vrátená najneskôr do 15 dní od skončenia
ponukového konania.
JUDr. Radovan Birka, správca

K036868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TD improve, s. r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 701 109
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9K4/2018 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K4/2018
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka TD improve, s. r. o. „v
konkurze“ , so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109 oznamuje konkurzným
veriteľom v súlade s ust. § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa:
·

27. 04. 2019 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok poradové číslo 1 veriteľa ASW
Systems Slovakia s. r. o., so sídlom Dvojkrížna, 821 06 Bratislava, IČO: 36 736 911 v celkovej
sume 1 981,99 Eur a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 11/A-1-4

Správca oznamujem konkurzným veriteľom, že v súlade s ust. § 32 ods. 3) a ods. 8) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii je prípadné popretie pohľadávok iným veriteľom účinné len ak je podané u správcu
na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku a súčasne ak v tej istej lehote zaplatí kauciu za popretie každej pohľadávky uplatnenej
samostatnou prihláškou na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz Republik and Slovakia, a.
s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 6821942000/1111, IBAN: SK2811110000006821942000, BIC:
UNCRSKBX, variabilný symbol: číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 Eur
a najviac 10 000 Eur.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade dôvodnosti popretia pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie , ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.
V Martine dňa 29. 04. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K036869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Januš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 0, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1987
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/110/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/110/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Ľubomír Januš, nar. 23.08.1987, trvale bytom
Povina, 023 33 Povina, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznamuje účastníkom konania, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, číslo
účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera
Správa pre prijímateľa: Ľubomír Januš_kaucia
Výška kaucie: § 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.“

V Žiline, dňa 29.04.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K036870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučera Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. B. Lukáča 410 / 8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/295/2018 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/295/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku
Správca JUDr. Radovan Birka, dlžníka: Jaroslav Kučera, nar. 25.11.1991, bytom: E.B.Lukáča 410/8, 036 01
Martin, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Kučera, miesto podnikania: E.B.Lukáča 410/8, 036 01
Martin, IČO: 45 563 756, týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
JUDr. Radovan Birka, správca

K036871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Šarišská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Peter 146, 033 01 Liptovský Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/231/2018 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/231/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Michaela Vieriková, správca

K036872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Pušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4320/38, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.1.1980
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/159/2018 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/159/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 24.7.2018 bol v OV 141/2018 zverejnený konkurz na majetok dlžníka Marta Pušková, nar.31.1.1980, Hlboké
4320/38,
031
01
Liptovský
Mikuláš
pod
č.k.
2OdK/159/2018.
Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka zo dňa 10.7.2018 a písomného vyhlásenia zaslaného dňa
6.8.2018
,dlžník
nie
je
vlastníkom
žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka : Marta Pušková, nar.31.1.1980, Hlboké 4320/38,
031 01 Liptovský Mikuláš ruší.

K036873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaňáková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Váhu 2/2, 034 93 Hubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/296/2018 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/296/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 27.12.2018, sp. zn. 3OdK/296/2018, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Zuzana Jaňáková, nar. 23.09.1980, trvale Pri Váhu 2/2, 034 93 Hubová, do 30.9.2014 podnikajúci pod
obchodným menom Zuzana Jaňáková, s miestom podnikania Veterná 2051/27, 034 01 Ružomberok, IČO: 47
010 657 pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Janu Košovú,
správcu S 1855, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, IČO: 51058472.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 3/2019 zo dňa 04.01.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa
05.01.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií 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 sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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Preskúmaním pomerov dlžníka, vykonaným vlastným šetrením, podľa zoznamu majetku dlžníka, informácií od
samotného dlžníka správca zistil, že dlžník nevlastní žiadny majetok a preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu: Zuzana
Jaňáková, nar. 23.09.1980, trvale Pri Váhu 2/2, 034 93 Hubová, do 30.9.2014 podnikajúci pod obchodným
menom Zuzana Jaňáková, s miestom podnikania Veterná 2051/27, 034 01 Ružomberok, IČO: 47 010 657 sa
končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Jaňáková, nar.
23.09.1980, trvale Pri Váhu 2/2, 034 93 Hubová, do 30.9.2014 podnikajúci pod obchodným menom Zuzana
Jaňáková, s miestom podnikania Veterná 2051/27, 034 01 Ružomberok, IČO: 47 010 657, zrušuje.
V Žiline 29.04.2019
JUDr. Jana Košová, správca

K036874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Filus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 787/4, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/69/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/69/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradové
číslo
1.

Majetok
Súpisová zložka majetku Opis súpisovej hodnoty majetku
Hnuteľná vec (miesto, Značka Rok
kde sa nachádza)
výroby
Osobné vozidlo (Martin) Mazda 2008

Deň zapísania
Spoluvlastnícky podiel majetku
Hodnota Mena dlžníka

VIN

JMZBA14P201578058 500 EUR EUR 1/1

29.4.2019

K036875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kadlubec Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horelica 233, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/63/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/63/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Kadlubec, nar. 07.02.1985, bytom
Horelica 233, 022 01 Čadca, do 10.04.2007 podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Kadlubec, s
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miestom podnikania Horelica 233, 022 01 Čadca, IČO: 41 075 684, týmto oznamuje, že konkurzná podstata
dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Andrea Šperková
správca

K036876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Moravčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom a miestom podnikania Vrátňanská cesta 1379/28, 013 06
Terchová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 326 684
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/57/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/57/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: : Ján Moravčík, nar. 25.03.1987, bytom Vrátňanská cesta 1379/28, 013
06 Terchová, podnikajúceho pod obchodným menom Ján Moravčík, s miestom podnikania Vrátňanská
cesta 1379/28, 013 06 Terchová, IČO: 43 326 684 a v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto
zverejnenia zistený
- žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.
Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K036877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facunová Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 291, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr.Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/118/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/118/2019
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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Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, správca konkurznej
podstaty Dlžníka Zlatica Facunová, nar. 10.11.1984, trvale bytom Horná Štubňa 291, 038 46 Horná Štubňa,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať
do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle
kancelárie správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 914 100 800, príp.
e-mailom: palutka@oddlzovacia.sk
V Žiline dňa 29.04.2019
Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca

K036878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facunová Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 291, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr.Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/118/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/118/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“ (cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.
Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(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"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina z dňa 18.04.2019, sp.
zn.: 3OdK/118/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 26.04.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Zlatica Facunová, nar. 10.11.1984, trvale bytom Horná Štubňa 291, 038 46 Horná Štubňa (ďalej len
„Dlžník”).
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Žilina, dated
18.04.2019, file No. 3OdK/118/2019, published in Commercial Gazette on 26.04.2019, the court has declared the
bankruptcy on the estate of the debtor Zlatica Facunová, born 10.11.1984, Horná Štubňa 291, 038 46 Horná
Štubňa (hereinafter as the “Debtor”).
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04.2019 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This decision of the District Court Žilina came into force on 27.04.2019. The bankruptcy was declared as of this
date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., Uhoľná
592/2, 010 01 Žilina, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova 28,
010 59 Žilina, Slovenská republika, sp. zn.: 3OdK/118/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), the
creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., bankruptcy
trustee, Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, Slovak Republic and in one original to the District court Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 3OdK/118/2019. 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 fulfillment of certain condition or creditors who have a claim against another
person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge
their claims in the same way. The application has to be filed in a special application form and fulfill the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
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The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured
amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which
the claim is dependent. The lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount of
the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set
and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European Central Bank or National
Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor
who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which was delivered to trustee or
court cannot be correct or amend.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Application must not be corrected or amended.

Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca
Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., bankruptcy trustee
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K036879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1968
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/111/2019 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/111/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť
Ružinov, IČO : 47 166 142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo
1280/B, so sídlom správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR , značka správcu S1673, správca dlžníka Gejza Baláž, nar. 30. 7. 1968, bytom Považská
1391/14, 034 01 Ružomberok týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení
s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že do správcovského spisu č. 1OdK/111/2019 - S1673 majú právo účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v pracovných dňoch , v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od
13,00 hod. do 15,00 hod. v kancelárii správcu, na adrese M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e- mailom na kontakte alena.fetkova@skar.eu.sk alebo telefonicky na tel. čísle
+421 ( 0 )917 500 894 .

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

K036880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facunová Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 291, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr.Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/118/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/118/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca dlžníka Zlatica Facunová, nar. 10.11.1984, trvale bytom Horná
Štubňa 291, 038 46 Horná Štubňa.
Podľa §32 ods. 7 ZKR oznamuje číslo účtu správy podstaty, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom.
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK80 1111 0000 0068 5680
1021
Žilina, 29.04.2019
Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca

K036881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1968
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/111/2019 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/111/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , zástupca kancelárie a komplementár
spoločnosti, správca dlžníka Gejza Baláž , nar. 30. 7. 1968, bytom Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok , v
právnej veci oddlženia konkurzom , vedenej na Okresnom súde Žilina , č. k. 1OdK/111/2019 týmto oznamuje
veriteľom účet správcu v banke za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky na účet zriadený v ČSOB, a. s. , číslo účtu v IBAN tvare : SK98 7500 0000 0040
1919 7550 , pričom pre každé popretie pohľadávky , uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok a to vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR .
Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený účet bol
zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok na
trovy konania a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera vrátane špecifického symbolu : 11112019.

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

K036882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gaššo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 52/2, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/40/2018 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/40/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1OdK/40/2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Štefan Straka, Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka Jozef Gaššo, nar. 09.02.1979, bytom Jánošíkova
52/2, 038 52 Sučany, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR oznamuje zámer zostaviť Rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.

Ing. Štefan Straka, správca

K036883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cetl Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 137 / 12, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/50/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/50/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Cetl, nar. 22.02.1954, bytom P. O.
Hviezdoslava 137/12, 036 01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Cetl ARTEXIM, s miestom
podnikania Kollárova 55, 036 01 Martin, IČO: 17 850 886, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia
zistený a zapísaný do súpisu:
Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť – pozemok
poradie súpisovej zložky majetku v súpise
1
konkurznej podstaty:
Pozemok – parcela reg. E KN parc. č. 1883/54 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
popis súpisovej zložky majetku:
3646 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie,
Slovenská republika; Martin; Martin; Martin, Okresný úrad Martin, katastrálny odbor; LV č.
príslušný okresný úrad, katastrálny odbor,
7466
číslo LV:
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/60
súpisová hodnota majetku:
607,65 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v intraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 121,53 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 5 EUR/m2, pričom správca vychádzal z vyjadrenia
Útvaru hlavného architekta mesta Martin, v ktorom je uvedená určená funkcia pozemku,
vysvetlenie:
a z prieskumu trhu.
Pozemok je súčasťou dopravnej komunikácie ulíc Pribinova a Svätoplukova – obslužná
komunikácia a chodníky.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do
24.04.2019; vlastníctvo dlžníka
súpisu:

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku dňa 24.04.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca
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K036884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cetl Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 137 / 12, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/50/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/50/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Cetl, nar. 22.02.1954, bytom P. O.
Hviezdoslava 137/12, 036 01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Cetl ARTEXIM, s miestom
podnikania Kollárova 55, 036 01 Martin, IČO: 17 850 886, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia
zistený a zapísaný do súpisu:
Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť – pozemok
poradie
súpisovej
zložky
majetku v súpise konkurznej 2
podstaty:
popis
súpisovej
zložky
Pozemok – parcela reg. C KN parc. č. 1883/24 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2
majetku:
štát, okres, obec, katastrálne
územie, príslušný okresný
Slovenská republika; Martin; Martin; Martin; Okresný úrad Martin, katastrálny odbor; LV č. 227
úrad, katastrálny odbor, číslo
LV:
spoluvlastnícky
podiel
2/60
dlžníka:
súpisová hodnota majetku:
72,90 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v intraviláne
Záložné právo prvé v poradí v prospech veriteľov: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015 a Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35776005.
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/3719380/2013/Lin
v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov, ktoré dňa 07.08.2013 vydal Daňový úrad Žilina. Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 02.09.2013.
zabezpečovacie právo:
Záložné právo druhé v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 9500503/5/5128230/2013/Jarm zo dňa 15.11.2013 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/5537372/2013/Jarm zo dňa 12.12.2013
Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 424995000015
zabezpečení veritelia:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, zápis: v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, vl.č. 2257/B
Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO:
424995000015
Poradie
Por. číslo pohľadávky
Celková
Právny dôvod vzniku pohľadávky
záložného
v Zozname pohľadávok
suma v EUR
práva
Zostatok daňovej povinnosti na DPH za zdaňovacie
1.
obdobie 1. štvrťrok 2013 vyplývajúca z DP č. 118,86
1
2/02451931/2013
Daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 2.
2.
štvrťrok 2013 vyplývajúca z DP č. 2/03296598/2013 279,3
1
zo dňa 18.07.2013
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 3.
3.
229,4
2
štvrťrok 2013 vyplývajúca z DP č. 2/03681148/2013
Veriteľ:
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opis a výška zabezpečených Veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
pohľadávok:
Por.
číslo
Poradie
Celková
pohľadávky
záložného
Právny dôvod vzniku pohľadávky
suma v
v Zozname
práva
EUR
pohľadávok
daňový nedoplatok na základe Výkazu daňových nedoplatkov č.
101782524/2018 zo dňa 11.09.2018 zostaveného Daňovým úradom
Žilina, pobočka Martin, vykonateľný dňa 11.09.2018, daňové
nedoplatky za zdaňovacie obdobie 1. a 3. štvrťrok 2012 na DPH v
zmysle daňových priznaní zo dňa 16.04.2012 a 23.10.2012. Zmluvou
o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 2/2018 uzavretou dňa
39.
27.11.2018 medzi postupcom - Finančné riaditeľstvo Slovenskej 289,80 1
republiky, so sídlom v Banskej Bystrici, IČO: 42 499 500 a
postupníkom - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom v Bratislave,
IČO: 35776005 bola pohľadávka postúpená Slovenskej konsolidačnej,
a.s. (veriteľ v konkurznom konaní). Zmluva bola zverejnená v
Centrálnom registri zmlúv dňa 28.11.2018 pod číslom zmluvy
Z1800230.
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 2,43 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 30,- EUR/m2, pričom správca vychádzal z vyjadrenia Útvaru hlavného
architekta mesta Martin, v ktorom je uvedená určená funkcia pozemku a z prieskumu trhu.
Pozemok sa nachádza v ploche jestvujúcich rodinných domov, je využívaný majiteľmi priľahlých pozemkov.

vysvetlenie:

deň
vyhotovenia
súpisu
24.04.2019; vlastníctvo dlžníka
a dôvod zapísania do súpisu:

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť – pozemok
poradie
súpisovej
zložky
majetku v súpise konkurznej 3
podstaty:
popis
súpisovej
zložky
Pozemok – parcela reg. E KN parc. č. 2897 orná pôda o výmere 1856 m2
majetku:
štát, okres, obec, katastrálne
územie, príslušný okresný
Slovenská republika; Martin; Martin; Priekopa; Okresný úrad Martin, katastrálny odbor; LV č. 1884
úrad, katastrálny odbor, číslo
LV:
spoluvlastnícky
podiel
1/8
dlžníka:
súpisová hodnota majetku:
4.640,- EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Záložné právo prvé v poradí v prospech veriteľov: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015 a Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35776005.
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/3719380/2013/Lin
v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov, ktoré dňa 07.08.2013 vydal Daňový úrad Žilina. Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 02.09.2013.
Záložné právo druhé v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 9500503/5/1952109/2014/Lin zo dňa 16.05.2014 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/2793790/2014/Ond zo dňa 13.06.2014

zabezpečovacie právo:

Záložné právo tretie v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 9500503/5/4631068/2014/Ond zo dňa 14.10.2014 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/4923587/2014/Ond zo dňa 05.11.2014
Záložné právo štvrté v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 9500503/5/5084719/2014/Ond zo dňa 18.11.2014 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/5439881/2014/Ond zo dňa 15.12.2014
Záložné právo piate v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 21208861/2015 zo dňa 10.11.2015 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o
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zriadení záložného práva č. 21448506/2015 zo dňa 14.12.2015
Záložné právo šieste v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 101040027/2018 zo dňa 25.05.2018 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o
zriadení záložného práva č. 101239486/2018 zo dňa 28.06.2018
Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 424995000015
zabezpečení veritelia:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, zápis: v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, vl.č. 2257/B
Veriteľ:
Por.
pohľadávky
v Zozname
pohľadávok
1.

2.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
opis a výška zabezpečených
pohľadávok:
10.

11.

Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO:
424995000015
číslo
Poradie
Celková
záložného
Právny dôvod
suma
v
práva
EUR
Zostatok daňovej povinnosti na DPH za zdaňovacie
obdobie 1. štvrťrok 2013 vyplývajúca z DP č. 118,86
2/02451931/2013
Daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 2.
štvrťrok 2013 vyplývajúca z DP č. 2/03296598/2013 zo 279,3
dňa 18.07.2013
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 1.
360,72
štvrťrok 2014 vyplývajúca z DP č. 6/14338698/2014
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 4.
112,46
štvrťrok 2013 vyplývajúca z DP č. 6/01816318/2014
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 2.
144,14
štvrťrok 2014 vyplývajúca z DP č. 6/17445867/2014
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 3.
28,71
štvrťrok 2014 vyplývajúca z DP č. 6/20975953/2014
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 4.
127,22
štvrťrok 2014 vyplývajúca z DP č. 6/02406396/2015
Daňový nedoplatok - úrok z omeškania na DPH za
zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2013 vyplývajúci z
167,5
rozhodnutia č. 100514283/2018 zo dňa 08.03.2018,
splatného dňa 02.05.2018
Daňový nedoplatok - úrok z omeškania na DPH za
zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2013 vyplývajúci z
71,3
rozhodnutia č. 100514017/2018 zo dňa 08.03.2018,
splatného dňa 02.05.2018
Daňový nedoplatok - úrok z omeškania na DPH za
zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2013 vyplývajúci z
137,6
rozhodnutia č. 100514899/2018 zo dňa 08.03.2018,
splatného dňa 02.05.2018

1

1
2
2
3
4
5

6

6

6

Veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
Por.
číslo
Poradie
Celková
pohľadávky
záložného
Právny dôvod vzniku pohľadávky
suma v
v Zozname
práva
EUR
pohľadávok
daňový nedoplatok na základe Výkazu daňových nedoplatkov č.
101782524/2018 zo dňa 11.09.2018 zostaveného Daňovým úradom
Žilina, pobočka Martin, vykonateľný dňa 11.09.2018, daňové
nedoplatky za zdaňovacie obdobie 1. a 3. štvrťrok 2012 na DPH v
zmysle daňových priznaní zo dňa 16.04.2012 a 23.10.2012. Zmluvou
o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 2/2018 uzavretou dňa
39.
27.11.2018 medzi postupcom - Finančné riaditeľstvo Slovenskej 289,80 1
republiky, so sídlom v Banskej Bystrici, IČO: 42 499 500 a
postupníkom - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom v Bratislave,
IČO: 35776005 bola pohľadávka postúpená Slovenskej konsolidačnej,
a.s. (veriteľ v konkurznom konaní). Zmluva bola zverejnená v
Centrálnom registri zmlúv dňa 28.11.2018 pod číslom zmluvy
Z1800230.

vysvetlenie:

Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 232 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 20,- EUR/m2, pričom správca vychádzal z vyjadrenia Útvaru hlavného
architekta mesta Martin, v ktorom je uvedená určená funkcia pozemku, a z prieskumu trhu.
Pozemok je súčasťou územia funkčne vymedzeného ako záhradková osada (Hebroň).

deň
vyhotovenia
súpisu
24.04.2019; vlastníctvo dlžníka
a dôvod zapísania do súpisu:
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Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku dňa 24.04.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K036885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Káger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom Gorkého, do 19.06.2018 podnikajúci pod obchodným menom Milan
Káger s miestom podnikania Gorkého 1056/13, 036 01 Martin - Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 990 761
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/280/2018 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/280/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 03.12.2018, č. k. 1OdK/280/2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 236/2018 dňa 07.12.2018, som bola ustanovená za správcu konkurznej podstaty (
ďalej len “ správca”) úpadcu: Milan Káger, nar.12.03.1985, bytom Gorkého 1056/13, 036 01 Martin- Podháj
do 19.06.2018 podnikajúceho pod obchodným menom Milan Káger, s miestom podnikania Gorkého 13,
036 01 Martin, IČO: 40 990 761 ( ďalej len „úpadca“)

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Káger, nar.12.03.1985, bytom Gorkého
1056/13, 036 01 Martin- Podháj do 19.06.2018 podnikajúceho pod obchodným menom Milan Káger, s
miestom podnikania Gorkého 13, 036 01 Martin, IČO: 40 990 761 v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka, ktoré bolo zverejnené v OV č. 65/2019 zo dňa 02.04.2019.
Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 23.04.2019.
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marianna Líšková skonštatoval, že 1. kola ponukového konania sa nezúčastnil
ani jeden záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani jedna ponuka a ani nebola zložená záloha zo
strany záujemcu.

Na základe vyššie uvedeného správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na majetok zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty pod poradovým číslom 1. až 8.

Správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie Majetku oddelene pre každú súpisovú zložku
samostatne za nasledovných podmienok:
1. Ponuku na predaj Majetku je treba podať písomne na adresu jeho sídla: J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, v zalepenej obálke s označením podľa záujmu o súpisovú zložku Majetku takto: „ponukové
konanie 1OdK/280/2018 – NEOTVÁRAŤ, Pozemok pod por. číslom ( podľa poradia v súpise) alebo
elektronicky do elektronickej schránky správcu v lehote 20 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
2. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu
cenovú ponuku,
3. Ponuka musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. navrhovanú sumu,
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 Majetku spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o nadobudnutie Pozemku, Druh pozemku: Orná pôda,
postavená na parcele E-KN č. 125/7, o výmere 2877 m2, evidovaný Okresným úradom Martin
katastrálny odbor, okres Martin, obec Košťany nad Turcom, kat. územie Košťany nad Turcom, zapísané
na LV č. 696, v spoluvlastníckom podiele 1/49)
d. ponúkanú sumu za Majetok vyjadrenú číslom i slovom 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]);
g. 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;
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
Majetku na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.; číslo účtu (IBAN): SK3283300000002001350562 a
správou pre prijímateľa „1OdK/280/2018-označenie druhu Majetku “. Záloha musí byť na účet Správcu
pripísaná najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
5. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná,
6. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o
kúpu Majetku (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
7. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
8. Správca si vyhradzuje právo: a) odmietnuť všetky ponuky, b) odmietnuť ponuku záujemcu, ak je
ponúknutá cena neprimerane nízka, vzhľadom k súpisovej hodnote majetku c) samostatné ponukové
konanie kedykoľvek zrušiť.
9. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
10. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním
uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
12. 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- uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
13. 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.
14. Záujemcovia o kúpu Majetku si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto
oznámenia môžu dohodnúť so Správcom termín osobnej obhliadky Pozemkov a to písomne na adrese
kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: liskova.marianna@gmail.com alebo
telefonicky na kontaktnom čísle +421 (0)903 202 486.
15. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk, najskôr však po uplynutí desať dní od
skončenia ponukového konania vyhotoví dva rovnopisy kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným
obsahom:
· Zmluvné strany- Dlžník ako predávajúci a Úspešný záujemca ako kupujúci
· Predmet kúpy- Majetok
· Esenciálne záväzky zmluvných strán- záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Majetku na
kupujúceho a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky
· Iné dojednania stanovujúce, že- zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou Majetku, Majetok sa predáva v stave, v akom bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového
konania obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani
nevzniknú ohľadne faktického stavu Majetku alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne
práva ani nároky, najmä avšak nie len, práva z vád alebo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy
odstúpiť. ( ďalej aj len ako „Zmluva“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v Správcom určenej lehote
doručil Správcovi dva rovnopisy Zmluvy podpísané z jeho strany .
Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K036886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKOMIX, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družinská 897 / 0, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 414 930
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2016 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu: MIKOMIX, spol.
s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930 oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 24.04.2019 doručená do kancelárie správcu
prihláška pohľadávky veriteľa – Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:
51 865 467, s por. č. 1, s celkovou sumou 24,62 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov.

LICITOR recovery, k.s., správca

K036887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danyiová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 3179/21, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/270/2018 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/270/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Gabriela Danyiová, nar. 24.03.1966, bytom Borová 3179/21, 010 07 Žilina (ďalej aj ako len „Úpadca“)
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 1OdK/270/2018po zistení že konkurzná
podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu vedený na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn.: 1OdK/270/2018 sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K036888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budiač Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klemensova 3291 / 29, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/194/2018 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/194/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Rudolf Budiač, nar. 17.08.1981, bytom Klemensova 3291/29, 010 01 Žilina (ďalej aj ako len „Úpadca“)
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 1OdK/194/2018 po zistení že konkurzná
podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu vedený na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn.: 1OdK/194/2018 sa končí.

K036889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TD improve, s. r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 701 109
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9K4/2018 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K4/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

č. k.9 K 4/2018 úpadca TD improve, s. r. o. „v konkurze“, Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109
Návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 9K/4/2018 zo dňa 11. 09. 2018, zverejneného v Obchodnom vestníku
č. 179/2018 dňa 17. 09. 2018 súd vyhlásil konkurz na dlžníka TD improve, s. r. o., so sídlom Cesta k lesu
10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109, ktorým som bola zároveň ustanovená za správcu.
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. dňa 27.
03. 2019 a zároveň bol oznámený zámer zostaviť konečný rozvrh z výťažku zo oddelene podstaty
zabezpečeného veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s. .r o., Mostová 2, Bratislava, IČO: 36 745 804.
Úpadca nemal ku dňu vyhlásenia konkurzu na bežnom účte peňažné prostriedky, resp. mal mínusový zostatok na
účte, bežný účet mal vedený v Tatra banke, a. s., ktorý je účtom správy podstaty. Na zriadenom bežnom účte
a ani v pokladni nemal úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu finančné prostriedky.
Súpis majetku bol vykonaný a bol zverejnený v OV 219/2018 dňa 14. 11. 2018: súpisová zložka majetku č. 1:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osobné motorové vozidlo FORD FOCUS, FORD Focus kombi 1,0 EcoBoost, VIN: WF06XXGCC6FU37966,
zdvihový objem valcov 999,0 cm3, výkon motora 92 kW, benzín 95B, farba: červená metalíza tmavá, dátum prvej
evidencie 28. 12. 2015, EVČ: MT911DY, podiel: 1/1, súpisová hodnota 10 000,00 Eur, zabezpečený veriteľ:
IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o., so sídlom Mostová 2, Bratislava, IČO: 36 745 804, zabezpečená
pohľadávka 5/I-1 v sume 3 535,74 Eur na základe Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zo
Zmluvy o spotrebiteľskom úvere LZL/15/40371 zo dňa 16. 12. 2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25. 12. 2016.
Speňažovanie majetku bolo v súlade so zákonom na základe uloženého záväzného pokynu zabezpečeného
veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s. .r o., Mostová 2, Bratislava, IČO: 36 745 804 zo dňa 01. 02. 2019
a vyhodnotenia druhého kola verejného ponukového konania zo dňa 21. 02. 2019, ktorého vyhlásenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku 40/2019 dňa 26. 02. 2019.
Príjem oddelenej podstaty tvoria:
1. Peňažné prostriedky na účte ku dňu vyhlásenia konkurzu ..
2. Výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty (Ford Focus)
3. Príjem celkom do oddelenej podstaty .............................

0,00 Eur
8 000,00 Eur
8 000,00Eur

Ku dňu oznámenia zámeru zostaviť návrh konečného rozvrhu z výťažku oddelenej podstaty nie je vedený
žiadny súdny spor.
Pohľadávky proti oddelenej podstate:
1. Odmena správcu do prvej schôdze veriteľov (OV priznaná 2 300,00 Eur
2. Odmena správcu z výťažku (13 % zo sumy 8 000 vyhl. 655/2005 Z. z.
§ 20 ods. 1 písm. d)
3.
4.
5.
6.
7.

2 300,00 Eur

1 040,00 Eur

DPH alikvotná časť z predaja vozidla
1 333,33 Eur
Výdavky správcu – poplatky poštovné
8,50 Eur
súdny poplatok za konkurzné konanie (0,2 % z výťažku 8000)
16,00 Eur
Vedenie účtovníctva, alikvot.
118,28 Eur
Paušálna náhrada vedenie kancelárie § 24b vyhl. 655/2005 Z. z. za obdobie

18. 9. 2018 – 18. 3. 2019 6m x 100 Eur

600,00 Eur

Pohľadávky proti oddelenej podstate celkom v sume .................
Uplatnené pohľadávky proti podstate nezaradené k uspokojeniu:
Výťažok zo speňaženie oddelenej podstaty:

8 000,00 Eur

Pohľadávky proti podstate

5 416,11 Eur

5 416,11 Eur
0,00 Eur

II. Rozvrhová časť
Suma určená pre rozvrh z oddelenej podstaty
Príjem zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty .... 8 000,00 Eur
Pohľadávky proti podstate ...............................................................

5 416,11 Eur

Výťažok určený pre oddeleného veriteľa .........................................

2 583,89 Eur

Rozdelenie výťažku určeného pre zabezpečené pohľadávky veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o., so
sídlom Mostová 2, Bratislava, IČO: 36 745 804, zabezpečená pohľadávka 5/I-1 v sume 3 535,74 Eur, zistená
suma 3 535,74 Eur.
III. Poučenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ust. § 101 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňujem
návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia pre zabezpečeného veriteľa a určujem mu ako príslušnému
orgánu 15-dňovú lehotu na jeho schválenie.
V Martine dňa 29. 04. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K036890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Bulejčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 8392/2A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/59/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/59/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 7OdK/59/2019 zo dňa 20.02.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č.40/2019 zo dňa 26.02.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 27.02.2019, bol na majetok
dlžníkaAndrea Bulejčíková, nar. 04.10.1978, trvale bytom Košická 8392/2A, 010 01 Žilinavyhlásený konkurz a za
správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §166i ZKR nezistil
majetok, ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu, t.j. 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 dlžníka Andrea Bulejčíková, nar. 04.10.1978, trvale bytom
Košická 8392/2A, 010 01 Žilina, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 7OdK/59/2019zrušuje.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K036891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Štrkáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 563 / 1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1963
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/53/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/53/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
A.
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Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo Druh pozemku
Záhrada
C-KN 561
Zastavaná plocha a nádvorie
C-KN 562

Deň vydania: 03.05.2019

Pozemky
Výmera v m2 LV č. Štát, obec, katastrálne územie

Spoluvl. podiel Hodnota v EUR*

541

1049 SR, Bytča, Hliník nad Váhom

1/22

32,46

307

1049 SR, Bytča, Hliník nad Váhom

1/22

18,42

*hodnota určená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
B.
Typ súpisovej zložky:
Stavba
Parc. číslo Popis stavby Súp. č. LV č. Štát , Obec, Ulica, Orientačné č. vchodu, Názov k. ú.

Spoluvl. podiel Hodnota v EUR *

C-KN 562

1/22

Rodinný dom 254

1049 SR, Bytča, Hliník nad Váhom, 254, k.ú. Hliník nad Váhom

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

1 300

29.04.2019
§ 167 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

* Pozn.: Podľa zisťovania správcu daný majetok má nižšiu hodnotu ako je nepostihnuteľná hodnota obydlia.
V takom prípade podľa ustanovenia § 167o ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po
odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti
pohľadávky prihlásených veriteľov. V prípade, že prihlásený veriteľ bude požadovať predaj nehnuteľnosti, správca
dá vypracovať znalecký posudok, ale len v tom prípade, ak daný veriteľ zloží finančné prostriedky na jeho
vypracovanie.
LEGES Recovery k.s.
správca

K036892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Urbánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 3739/9, 036 08 Martin Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.2.1956
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/198/2018 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/198/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 31.8.2018 bol v OV 168/2018 zverejnený konkurz na majetok dlžníka Rudolf Urbánek pod č.k.
8OdK/198/2018.
Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka zo dňa 15.8.2018 a písomného vyhlásenia zaslaného dňa
15.10.2018
dlžník
nie
je
vlastníkom
žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka konkurz na majetok dlžníka Rudolf Urbánek,
Zelená 3739/9, 036 08 Martin Priekopa, pod č.k.8OdK/198/2018 ruší.
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K036893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ernest Prievozník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 60, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.6.1966
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/209/2018 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/209/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 14.9.2018 bol v OV 178/2018 zverejnený konkurz na majetok dlžníka Ernest Prievozník pod č.k.
9OdK/209/2018.
Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka zo dňa 24.8.2018 a písomného vyhlásenia zaslaného dňa
26.10.2018
dlžník
nie
je
vlastníkom
žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka konkurz na majetok dlžníka Ernest Prievozník,
Tatranská 60, Ružomberok 034 01 , pod č.k.9OdK/209/2018 ruší.

K036894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margaréta Barčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 3218/2, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.2.1950
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/222/2018 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/222/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 25.9.2018 bol v OV 185/2018 zverejnený konkurz na majetok dlžníka Margaréta Barčíková pod č.k.
7OdK/222/2018.
Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka zo dňa 4.9.2018 a písomného vyhlásenia zaslaného dňa
15.10.2018
dlžník
nie
je
vlastníkom
žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka konkurz na majetok dlžníka Margaréta Barčíková,
Jaseňová 3218/2, 010 07 Žilina, pod č.k.7OdK/222/2018 ruší.

K036895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Hodasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 1683/11, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1965
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/203/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8OdK/203/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 11.9.2018 bol v OV 175/2018 zverejnený konkurz na majetok dlžníka Tatiana Hodasová pod č.k.
8OdK/203/2018.
Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka zo dňa 21.8.2018 a písomného vyhlásenia zaslaného dňa
15.10.2018
dlžník
nie
je
vlastníkom
žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka konkurz na majetok dlžníka Tatiana Hodasová,
Tulská 1683/11, 010 08 Žilina, pod č.k.8OdK/203/2018 ruší.

K036896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuboš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Peter 76, 033 01 Liptovský Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1978
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/117/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/117/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Martin Kuboš „v konkurze“, nar.: 28.12.1978, trvale bytom Liptovský Peter 76, 033 01 Liptovský
Peter, do 11.01.2013 podnikajúci pod obchodným menom Martin Kuboš, s miestom podnikania Liptovský
Peter 76, 033 01 Liptovský Peter, IČO: 44 517 807 (do 25.07.2011 podnikajúci pod obchodným menom
Martin Kuboš, s miestom podnikania Liptovská Porúbka 60, 033 01 Liptovská Porúbka, IČO: 44 517 807),
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať
do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v
kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred
dohodnúť na tel.: 041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K036897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuboš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Peter 76, 033 01 Liptovský Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1978
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/117/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/117/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(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 Kuboš, nar.: 28.12.1978, trvale bytom Liptovský Peter 76, 033 01 Liptovský Peter (do 11.01.2013
podnikajúci pod obchodným menom Martin Kuboš, s miestom podnikania Liptovský Peter 76, 033 01
Liptovský Peter, IČO: 44 517 807), oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Žiline, č.k.: 3OdK/117/2019,
zo dňa 18.04.2019, bol vyhlásený konkurz Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: : Martin Kuboš, born 28.12.1978, Liptovský Peter 76, 033 01 Liptovský Peter (up to
11.01.2013 doing business under the trade name: Martin Kuboš, Liptovský Peter 76, 033 01 Liptovský
Peter, IČO: 44 517 807) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc.
no: .: 3OdK/117/2019 dated on 18.04.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 81/2019 zo dňa 26.04.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 81/2019 zo dňa
26.04.2019. 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:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh,
poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
2015/848 z 20.05.2015 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The
lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration
form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in
the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

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

LICITOR recovery, k.s., správca

K036898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuboš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Peter 76, 033 01 Liptovský Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1978
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/117/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/117/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka: Martin Kuboš, nar.: 28.12.1978, trvale bytom Liptovský Peter 76,
033 01 Liptovský Peter (do 11.01.2013 podnikajúci pod obchodným menom Martin Kuboš, s miestom
podnikania Liptovský Peter 76, 033 01 Liptovský Peter, IČO: 44 517 807), týmto v súlade s ustanovením § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom
v konkurznom konaní sp. zn.: 3OdK/117/2019, ktorým je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK62
1100 0000 0029 4104 8312.
LICITOR recovery, k.s., správca

K036899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Šošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinská 54/145, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.1.1973
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/177/2018 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/177/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Dňa 20.8.2018 bol v OV 160/2018 zverejnený konkurz na majetok dlžníka Žaneta Šošková pod č.k.
9OdK/177/2018.
Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka zo dňa 30.7.2018 a písomného vyhlásenia zaslaného dňa
30.11.2018
dlžník
nie
je
vlastníkom
žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka konkurz na majetok dlžníka Žaneta Šošková,
Dedinská 54/145, Žilina 010 01 , pod č.k.9OdK/177/2018 ruší.

K036900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Šebo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Goliana 1517/6, 038 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.1.1976
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/178/2018 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/178/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 16.8.2018 bol v OV 158/2018 zverejnený konkurz na majetok dlžníka Marcel Bučko pod č.k. 7OdK/178/2018.
Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka zo dňa 27.7.2018 a písomného vyhlásenia zaslaného dňa
17.12.2018
dlžník
nie
je
vlastníkom
žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka konkurz na majetok dlžníka Vladimír Šebo,
J.Goliana 1517/6, 036 01 Martin, pod č.k.7OdK/178/2018 ruší.

K036901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 1190/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1966
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/72/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/72/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Ivan Murgoš, nar. 01.04.1966, trvale bytom
Športová 1190/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, týmto v súlade s ustanovením § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 29.04.2019 nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

Žilina, 29.04.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K036902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Buzák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 469, 034 82 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.10.1982
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/270/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/270/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 13.11.2018 bol v OV 218/2018 zverejnený konkurz na majetok dlžníka Marek Buzák pod č.k.
2OdK/270/2018.
Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka zo dňa 26.10.2018 a písomného vyhlásenia zaslaného dňa
20.2.2019
dlžník
nie
je
vlastníkom
žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka konkurz na majetok dlžníka Marek Buzák, Lučky
469, 034 82 Lúčky, pod č.k.2OdK/270/2018 ruší.

K036903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Škola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oščadnica 1444, 023 01 Oščadnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1982
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/235/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/235/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením, č. k. 1OdK/235/2018 zo dňa 01.10.2018 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Daniel Škola, nar. 19.04.1982, bytom Oščadnica 1444, 023 01 Oščadnica (ďalej ako „úpadca“), rozhodol o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Májová 1582/22, 022 01 Čadca, t. č. 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, IČO: 47 982 586, do
funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu. Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
194/2018 zo dňa 08.10.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
19.07.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 19.07.2018,
súčinností tretích osôb, stretnutia s dlžníkom zo dňa 08.11.2018 a vlastného šetrenia Správca zistil, že dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak 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
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Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu: dlžníka
Daniel Škola, nar. 19.04.1982, bytom Oščadnica 1444, 023 01 Oščadnica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: dlžníka Daniel Škola, nar. 19.04.1982, bytom
Oščadnica 1444, 023 01 Oščadnica, zrušuje.
V Čadci, dňa 29.04.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K036904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Hollý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 1130, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/245/2018/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/245/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 9OdK/245/2018 zo dňa 15.10.2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č.204/2018 zo dňa 22.10.2018, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 23.10.2018, bol na majetok
dlžníka Ladislav Hollý, nar. 07.08.1957, bytom Svrčinovec 1130, 023 12 Svrčinovec, do 30.09.2014 podnikajúceho
pod obchodným menom Ladislav Hollý - Korona, s miestom podnikania Svrčinovec 1101, 023 12 Svrčinovec,
IČO: 10 840 184, vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca po splnení rozvrhu výťažku 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 dlžníka Ladislav
Hollý, nar. 07.08.1957, bytom Svrčinovec 1130, 023 12 Svrčinovec, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 9OdK/245/2018 zrušuje.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K036905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brezániová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osiková 3211/10, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/57/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/57/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
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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vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1849, ako správca dlžníka: Lenka Brezániová, nar.
19.09.1985, trvale bytom Osiková 3211/10, 010 07 Žilina v zmysle § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K036906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogh Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 5838/11, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/107/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/107/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: Pivovarská 20, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách pondelok – piatok od 09.00 do 15:00
hod. Termín nahliadnutia do spisu je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0915 837 788, prípadne elektronicky
na: spravca.hurinova@gmail.com.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K036907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogh Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 5838/11, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/107/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/107/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1849, ako správca dlžníka: Jozef Balogh, nar. 29.07.1951,
bytom Bambusky 5838/11, 036 01 Martin v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) a § 32 ods. 19
a ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve
percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Túto
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK91 8330 0000 0026 0142 5062,
BIC: FIOZSKBA vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, 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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K036908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákoš 9595/34, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1991
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/693/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/693/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Baláž, nar. 11.06.1991, trvale bytom Rákoš
9595/34, 960 01 Zvolen (ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 29.03.2018, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 15.11.2018 ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade
s ust. § 166i ZKR 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 v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Miroslav
Baláž, nar. 11.06.1991, trvale bytom Rákoš 9595/34, 960 01 Zvolen, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Miroslav Baláž, nar. 11.06.1991, trvale bytom
Rákoš 9595/34, 960 01 Zvolen, občan SR, vedený Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn.
2OdK/693/2018 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K036909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markuš Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 41 / 13, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1984
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/278/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/278/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marek Markuš, nar. 24. 6. 1984, trvale bytom Švermova 41/13, 976 45 Hronec (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 8:00 - 11:30 a 12:30 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@kore.sk
KORE management, k.s., správca

K036910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markuš Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 41 / 13, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1984
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/278/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/278/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Marek Markuš, nar. 24. 6. 1984, trvale bytom Švermova 41/13, 976 45 Hronec (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK39 0900 0000 0051 4508 7269 , BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
KORE management, k.s., správca

K036911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markuš Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 41 / 13, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1984
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/278/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/278/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Marek Markuš, nar.: 24.06.1984, trvale bytom Švermova 41/13, 976 45 Hronec, (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 26. 3. 2019,
sp. zn. 2OdK/278/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 65/2019 dňa 2. 4. 2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený KORE management, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1888 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Marek Markuš, born on 24.06.1984, with permanent address at Švermova 41/13, 976 45
Hronec, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Banská Bystrica of 26. 3. 2019, ref. No. 2OdK/278/2019 published in the Commercial report No. 65/2019 of 2. 4.
2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and KORE management, k.s. with its office at Stráž 223, 960 01
Zvolen, ref. No. of trustee: S1888 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
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neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
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application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 23. apríla 2019
Zvolen, on 23. apríla 2019
KORE management, k.s., správca dlžníka
KORE management, k.s., trustee of the bankrupt

K036912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 435, 980 55 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1962
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/338/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/338/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Ján Cibuľa, nar. 04.07.1962, Hlavná 435, 981 01 Hnúšťa (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
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majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Hnuteľné veci:
Počet
ks

Popis

Osobný automobil zn.
1
Seat Ibiza
Osobný automobil zn.
1
Škoda Felicia

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

VSSZZZ6KZWR002584 RS904BL

1997

Primeraný veku

1/1

200,- €

TMBEEF613X5064500 RS695CS

1998

Primeraný veku

1/1

100,- €

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
30,- €

Insolvency services, k.s., správca

K036913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potančok Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 307 / 1, 985 56 Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1989
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/243/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/243/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Patrik Potančok, nar. 06.07.1989, trvale bytom Družstevná 307/1, 985 56 Tomášovce, obchodné meno –
Patrik Potančok, s miestom podnikania 1. Mája 372/10, 985 59 Vidiná, IČO - 44151578 (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0903761292 alebo na e-mail:
office@insolvencyservices.sk
Insolvency services, k.s., správca

K036914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potančok Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 307 / 1, 985 56 Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1989
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/243/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/243/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
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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Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Patrik Potančok, nar. 06.07.1989, trvale bytom Družstevná 307/1, 985 56 Tomášovce obchodné meno –
Patrik Potančok, s miestom podnikania 1. Mája 372/10, 985 59 Vidiná, IČO - 44151578 (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK66 0900 0000 0051 3311 3685, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Insolvency services, k.s., správca

K036915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potančok Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 307 / 1, 985 56 Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1989
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/243/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/243/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Patrik Potančok, nar.: 06.07.1989, trvale bytom Družstevná 307/1, trvale bytom 985 56 Tomášovce, obchodné
meno – Patrik Potančok, miesto podnikania 1. Mája 372/10, 985 59 Vidiná, IČO: 44151578 (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.03.2019,
sp. zn. 2OdK/243/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 60/2019 dňa 26.03.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Insolvency services, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1856 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Patrik Potančok, born on 06.07.1989, with permanent address at Družstevná 307/1, 985 56
Tomášovce, business name Patrik Potančok, with business residence 1. Mája 372/10, 985 59 Vidiná, ID No.:
44151578 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Banská Bystrica of 15.03.2019, ref. No. 2OdK/243/2019 published in the Commercial report No. 60/2019 of
26.03.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Insolvency services, k.s. with its office at Stráž 223,
960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1856 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
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The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
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).
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To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 23.04.2019
Zvolen, on 23.04.2019
Insolvency services, k.s., správca dlžníka
Insolvency services, k.s., trustee of the bankrupt

K036916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná cesta 352 / 22, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/195/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/195/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Martin
Štefan, nar. 11.11.1956, trvale bytom Hlavná Cesta 352/22, 966 11 Trnava Hora (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 I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 08/2019 zo dňa
11.01.2019 (K003194).
Číslo
položky
1

Popis

Počet Výrobné číslo
Evidenčné
ks
číslo
Motorové vozidlo zn. 1
VF1BA0FD14566694 ZH201BS
RENAULT MEGANE

Rok
výroby
1996

Stav
opotrebovanosti
Primeraný veku

Spoluvlastnícky
podiel Dlžníka
1/1

Súpisová
hodnota v €
450,- €

(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@akrybar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Martin Štefan – 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
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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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 (Stráž 223, 96001 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK52 0900 0000 0050 5974 4592 , BIC:
GIBASKBX, 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 - Martin
Štefan“. 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:
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 Motorového vozidla,
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@akrybar.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.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K036917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hakel Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korytárky 53, 962 04 Korytárky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/345/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/345/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka:
Vladimír Hakel, nar. 24. 1. 1977, trvale bytom Korytárky 53, 962 04 Korytárky (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Stráž 223, 96001 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
spravca@akrybar.sk
JUDr. Juraj Rybár, správca

K036918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hakel Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korytárky 53, 962 04 Korytárky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/345/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/345/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Vladimír
Hakel, nar. 24. 1. 1977, trvale bytom Korytárky 53, 962 04 Korytárky (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK52 0900 0000 0050 5974
4592 , GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K036919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hakel Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korytárky 53, 962 04 Korytárky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/345/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/345/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Vladimír Hakel, nar.: 24.01.1977, trvale bytom Korytárky 53, 962 04 Korytárky, (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 1. 4. 2019, sp. zn.
4OdK/345/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 69/2019 dňa 8. 4. 2019 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený JUDr. Juraj Rybár so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, značka
správcu: S1709 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Vladimír Hakel, born on 24.01.1977, with permanent address at Korytárky 53, 962 04
Korytárky, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Banská Bystrica of 1. 4. 2019, ref. No. 4OdK/345/2019 published in the Commercial report No. 69/2019 of 8. 4.
2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Juraj Rybár with its office at Stráž 223, 96001 Zvolen,
ref. No. of trustee: S1709 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 24. apríla 2019
Zvolen, on 24. apríla 2019
JUDr. Juraj Rybár, správca dlžníka
JUDr. Juraj Rybár, trustee of the bankrupt

K036920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Cibuľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 193/4, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.9.1982
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29.augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/188/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/188/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 772 910, týmto ako správca dlžníka: Ján Cibuľa, trvale bytom: Jánošíkova 193/4, 980 55
Klenovec, nar. 7.9.1982 (ďalej len ,,dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: ,,Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. 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 týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurzu zrušuje.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K036921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pilčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1948
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/394/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/394/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Pilčík, nar. 05. 04. 1948, trvale bytom Dr.
Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5,
974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od
13.00 do 15.30 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

K036922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pilčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1948
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/394/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/394/2019
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5OdK/394/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Milan Pilčík, nar. 05. 04. 1948, trvale bytom Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad
Hronom (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.:
5OdK/394/2019, zo dňa 16.04.2019 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 Milan Pilčík, d.o.b.: 05th April 1948, residing Dr.
Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/394/2019 dated 16th April 2019 bankruptcy was
declared on the Bankrupt‘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 dlžníka.
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This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 794/2019 on 24th April
2019. Bankruptcy was declared on 25th April 2019.

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

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

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, 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., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, 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,
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ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
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
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shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

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

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

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

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

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

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

V Banskej Bystrici, dňa 29.04.2019
In Banskej Bystrici, on 29th April 2019

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

K036923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pilčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1948
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/394/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/394/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Pilčík, nar. 05. 04. 1948, trvale bytom Dr.
Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom, 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., 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 prijímateľa 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 Banskej Bystrici, dňa 29.04.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K036924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hanuska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 2480/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/720/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/720/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Hanuska, nar. 24.07.1984, Tulská
2490/39, 960 01 Zvolen, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K036925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaníky 39, 962 65 Domaníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/202/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/202/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii úpadcu: Júlia
Kováčová, nar. 27.04.1978, bytom Domaníky 39, 962 65 Domaníky, občianka SR (ďalej len "Úpadca") .
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Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K036926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nina Kudráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhorské 81, 985 25 Uhorské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/6/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/6/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 15.01.2019, č. k.: 2OdK/6/2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 16/2019 zo dňa 23.01.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Nina Kundráčová, nar.
19.01.1962, bytom Uhorské 81, 985 25 Uhordké (ďalej len "úpadca"), do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený
JUDr. Ivan Dlhopolec, správca so sídlom správcovskej kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu
S1475 (ďalej len "správca") a zároveň súd rozhodol o oddĺžení úpadcu.
Týmto oznamujem, že správca v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 23.04.2019 predložil súdu
podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k
speňaženiu majetku partiaceho do konkurznej podstaty úpadcu a zároveň v Obchodnom vestníku č. 57/2019 zo
dňa 21.03.2019 zverejnil súpis všeobecnej podstaty.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, tak ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR
oznamujem týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že konkurz sa končí. Oznámením v obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K036927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvanová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nálepkova 1196/44, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1980
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/195/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/195/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, správca
dlžníka Simona Harvanová, nar. 24.06.1980, trvale bytom Nálepkova 1196/44, 977 01 Brezno, na
korešpondenčnej adrese Rázusova 51, 977 01 Brezno, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č.
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7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
V Bratislave, dňa 29.04.2019
PERSPECTA
SKP S 1894

Recovery,

k.s.

K036928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvanová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nálepkova 1196/44, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1980
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/195/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/195/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Simona Harvanová, nar. 24.06.1980, trvale bytom Nálepkova 1196/44, 977 01 Brezno, na
korešpondenčnej adrese Rázusova 51, 977 01 Brezno, 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 konkurzná 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.
V Bratislave, dňa 29.04.2019
PERSPECTA
SKP S 1894

Recovery,

K036929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Pomajbišová, nar. 08. 02. 1982
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 745 580
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/514/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/514/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

: 5OdK/514/2018 S1646
: 5OdK/514/2018

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/514/2018-12 zo dňa 12.09.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 180/2018 dňa 18.09.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Zuzana
Pomajbišová, nar. 08. 02. 1982, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica,
korešpondenčná adresa: Povstalecká 14, 974 09 Banská Bystrica obchodné meno: Zuzana Pomajbišová, s
miestom podnikania Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 745 580 (ďalej v texte aj ako „dlžník“)
a ustanovil správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu:
S1646.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):

1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:

1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení nezistila žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 29.04.2019, žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie
iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Zuzana Pomajbišová, nar. 08. 02. 1982, trvale bytom mesto Banská Bystrica,
974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Povstalecká 14, 974 09 Banská Bystrica obchodné
meno: Zuzana Pomajbišová, s miestom podnikania Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 745
580, sa KONČÍ, nakoľko zistila, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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Mgr. Natália Miľanová, správca

K036930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pál Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Jesenského 275 / 1, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2016 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo
súpisovej
zložky 3
majetku:
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec – rodinný dom – okres: Rimavská Sobota, obec: Jesenské, katastrálne územie: Jesenské,
parc. C. KN č. 42/16, 44/24
Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/2
Dôvod zápisu do súpisu § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetku
Deň zápisu do súpisu majetku 26.04.2019
Deň vylúčenia zo súpisu
majetku
Súpisová hodnota majetku
bude určená znaleckým posudkom
Poznámka o spornosti
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V Banskej Bystrici 26.04.2019
Ing. Marián Holúbek, správca

K036931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Spišiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivánska 6142/7, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/31/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/31/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva (ďalej
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22.01.2019, pod č. k. 5OdK/31/2019
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Terézia Spišiaková, nar. 22. 02. 1982,
trvale bytom Krivánska 6142/7, 974 11 Banská Bystrica (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Terézia Spišiaková, nar. 22. 02. 1982, trvale
bytom Krivánska 6142/7, 974 11 Banská Bystrica, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 29.04.2019
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K036932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markus Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 429 / 22, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1972
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1012/2018 S1767
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/1012/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, podľa
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Banská Bystrica uznesením sp.zn. 4OdK/1012/2018 zo
dňa 24.10.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 210/2018 zo dňa 31.10.2018, na majetok
dlžníka: Milan Markus, narodený: 02.04.1972, bytom Hronská 429/22, 976 46 Valaská prihlásil súhrnnou
prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010
47 Žilina, IČO: 51865467, dňa 31.01.2019 nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume: 97,87 €. Pohľadávky boli
zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 31.01.2019.

JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K036933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Doliny 1613/8, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1954
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/403/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/403/2019
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 úpadcu
Július Puška, nar. 11.03.1954, trvale bytom Do Doliny 1613/8, 976 52 Čierny Balog, Slovenská republika
oznamujeme, že bol na majetok úpadcu uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn. 4OdK/403/2019
zo dňa 16.04.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 79/2019 zo dňa 24.04.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu úpadcu bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
trustee of bankrupt Július Puška, born 11.03.1954, res. Do Doliny 1613/8, 976 52 Čierny Balog, Slovak Republic
our duty is to inform you, that District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/403/2019 on the 16.04.2019 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 79/2019 from 24.04.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed our company 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.)
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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).
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.

In Banská Bystrica, 29.04.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., trustee
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K036934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danyi Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská lúka 1633 / 86, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/189/2019 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/189/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. § 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 (ďalej len ZKR), oznamujem týmto číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Podľa ust. § 167l ods.
5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.Kauciu možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,00 EUR na účet v m-Bank, pobočke zahraničnej
banky, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS číslo porieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
poznámka pre prijímateľa - označenie veriteľa, ktorý kauciu zložil a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K036935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bašta 23, 980 34 Nová Bašta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/292/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/292/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Dezider Nagy, nar. 29.05.1953, bytom Nová Bašta 23, 980 34 Nová Bašta
oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka nezistil žiadny majetok podliehajúci konkurzu.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K036936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Doliny 1613/8, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1954
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/403/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/403/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica,
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IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169, správca úpadcu Július Puška, nar. 11.03.1954, trvale bytom Do Doliny
1613/8, 976 52 Čierny Balog týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 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: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR: „Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „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 zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
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. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
V Banskej Bystrici, dňa 29.04.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K036937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 330/29, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/116/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/116/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951
Hodžova 11
010 11 Žilina
pohľadávka č. 1 v celkovej sume: 447,64 Eur

Pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 3. V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/
zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v obchodnom vestníku.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K036938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bohumelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5274/22, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1972
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/37/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/37/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22. 01. 2019, sp. zn. 5OdK/37/2019, ktoré bolo zverejnené v
OV č. 19/2019 dňa 28. 01. 2019 bol na dlžníka Silvia Bohumelová, nar. 25. 02. 1972, trvale bytom Tulská
5274/22, 974 04 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Mládežnícka 4, 974 04 Banská Bystrica
vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so sídlom Hlavné
námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota.
Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vyhlásenia dlžníka a vykonaným šetrením správcu ohľadom
zisťovania majetku dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa § 167t ZKR, správca v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 29.04.2019

K036939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Stanislav Pokoš s miestom podnikania Vrbová
1773/11, 977 03 Brezno, IČO: 44568797
Vrbová 1773 / 11, 977 03 Brezno
07.09.1973

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. 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:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 644 030, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 112,00 € a pod č. 2
v celkovej výške 41,19 €.

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
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.

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

K036940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Československej armády 265 / 60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/233/2018 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/233/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 5OdK 233/2018 zo dňa 03.07.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Peter Štefan, nar. 01.05.1976, trvale bytom Československej armády 265/60, 967 01 Kremnica
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 131/2018 zo dňa 10.07.2018.
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
21.06.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 21.06.2018,
súčinnosti tretích osôb a z úvodného stretnutia s dlžníkom zo dňa 18.07.2018. 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: Peter Štefan, nar.
01.05.1976, trvale bytom Československej armády 265/60, 967 01 Kremnica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Peter Štefan, nar. 01.05.1976, trvale bytom
Československej armády 265/60, 967 01 Kremnica, zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši dňa 29.04.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K036941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Kokényová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 46, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1959
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/37/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/37/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Magdaléna Kökényová, nar. 12. 06. 1959, trvale bytom Šíd 46, 986 01 Fiľakovo,
adresa na doručovanie: Šíd 173, 986 01 Fiľakovo konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Banská
Bystrica sp. zn.: 4OdK/37/2019 týmto oznamuje, že majetok:
nehnuteľnosti evidované na LV č. 153, k. ú. Šíd, obec Šíd, okres Lučenec:
POZEMOK:
1. parc. č. CKN 401 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 333 m2, súpisová hodnota 350,- €
2. parc. č. CKN 402 – záhrada o výmere 543, súpisová hodnota 200,- €
v podiele dlžníka 1/1 BSM,
STAVBA:
1. rodinný dom so súp. č. 173 na parc. č. 401, súpisová hodnota 1 700,- €
v podiele dlžníka 1/1 BSM,
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 60/2019 dňa 26.03.2019
pod č. K025776
nemožno speňažovať a zo súpisu sa vylučuje, a to na základe ust. § 167o ods. 2 prvá veta ZKR, podľa
ktorého obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Podľa § 166d
ods. 1 ZKR je nepostihnuteľnou hodnotou obydlia časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane
prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie. Podľa
§ 166d ods. 2 ZKR v prípade bezpodielového spoluvlastníctva má každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo
na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Podľa § 1 nar. vlády 45/2017 Z. z. je nepostihnuteľnou hodnotou obydlia
dlžníka 10 000,- €.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 29.04.2019

K036942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 872 / 11, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1978
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1213/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1213/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Emília Kováčová, nar. 25. 04. 1978, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Boženy Němcovej 872/11, 990 01 Veľký Krtíš, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp. zn. 4OdK/1213/2018, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do
zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu,
zapísané nasledovné pohľadávky:

Prihlásená
suma

Zapísaná
do
zoznamu pohľadávok
pod číslom

Veriteľ
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 750 09 Paríž,
Francúzsko, zapísaná v parížskom registri obchodu a spoločnosti pod č. 542 097 902, konajúca na
území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
247,28 EUR 3/1
zahraničnej banky
Karadžičova 2 Bratislava 811 09
IČO: 47 258 713

V Banskej Bystrici, dňa 29.04.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K036943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 5322/40, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.12.1979
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/156/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/156/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Rimavskej Sobote dňa 29.04.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K036944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Danyiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belina 203, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1977
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/187/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/187/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Rimavskej Sobote dňa 29.04.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K036945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kubiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Mičiná 112, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1958
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/412/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/412/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka Juraj Kubiš, nar.: 12.06.1958, trvale bytom Horná Mičiná 112, 974 01 Banská
Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Juraj Kubiš – KONZUM A BISTRO V PARKU, s miestom
podnikania Horná Mičiná 112, 974 01 Horná Mičiná, IČO: 32 000 766, oznamuje, že do správcovského spisu
možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Horná 5, 974 01 Banská Bystrica, v úradných hodinách od 09:00
- 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred
prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K036946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Majdánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 144, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1958
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1051/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1051/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty Soňa Majdánová, nar. 08. 05. 1958, trvale bytom
Malinovského 144, 980 55 Klenovec, korešpondenčná adresa: Pasiečka 1192, 980 55 Klenovec, obchodné
meno: Soňa Majdánová, s miestom podnikania Malinovského 135, 980 55 Klenovec, IČO: 40211894 (ďalej
ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167q 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, sú cenné papiere, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 58/2019 dňa 22.03.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkrétne sa jedná o nasledovné cenné papiere:
Typ súpisovej zložky:
Cenné papiere
P.
Nominálna
Druh, forma, podoba cenného papiera, ISIN, emitent
č.
hodnota
Akcia kmeňová, na meno, zaknihovaná, SK1110000280, 0030230217,
1
Investičný Fond Psips a.s.
33,19 €

Počet
kusov

Súpisová
hodnota

Poznámka

20

663,80 €

žiadna

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovný súbor vecí:
a. 20ks - akcia kmeňová, na meno, zaknihovaná, SK1110000280, 0030230217, Investičný Fond Psips
a.s - nominálna hodnota 33,19 €.
Predmetom VPK nie sú predmetné cenné papiere individuálne, ale speňažujú sa len spolu ako súbor majetku.

1. 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 2OdK/1051/2018 – záväzná ponuka –
neotvárať“.
2. 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.
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. Ponúknutá kúpna cena môže byť Ľubovoľnej hodnoty.
5. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
6. 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:
2OdK/1051/2018 a priezvisko (resp. obchodné meno) záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
7. 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.
8. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
10. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva
11. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K036947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kubiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Mičiná 112, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1958
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/412/2019 S1636 BB
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/412/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Juraj Kubiš, nar.: 12.06.1958, trvale bytom Horná Mičiná 112, 974 01 Banská
Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Juraj Kubiš – KONZUM A BISTRO V PARKU, s miestom
podnikania Horná Mičiná 112, 974 01 Horná Mičiná, IČO: 32 000 766, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB a.s..
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
LexCreditor k.s.

K036948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hranický Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Očovská cesta 257 / 5, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1218/2018 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1218/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ján Čipka, správca dlžníka Juraj Hranický, nar. 6.7.1960, trvale bytom Očovská cesta 257/5, 962 01
Zvolenská Slatina, obchodné meno Juraj Hranický, s miestom podnikania Očovská cesta 257/5, 962 01 Zvolenská
Slatina, IČO: 31122022, týmto v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii ponúka v II. kole ponukového konania na predaj nasledovný súbor majetku:

Nákladný príves: evidenčné číslo: ZV733YC
VIN: 000596
Výrobné číslo/rok výroby: vlastná výroba
Hmotnosť: celková: 600

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Počet náprav: 1
Karoséria: DC valníková
Spoluvlastnícky podiel: v celosti
Súpisová hodnota: 100,00 EUR

Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor
List vlastníctva číslo: 8036

Obec a katastrálne územie: Svätý Jur

Parcely registra „E evidované na mape určeného operátu
Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Podiel B5, B17

Súpisová hodnota

807/1

Ostatná plocha

195

1/120-ina; 1/120

0,14 €

807/3

Ostatná plocha

87

1/120-ina; 1/120

0,06 €

Súpisová hodnota za LV

0,20 €

Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor
List vlastníctva číslo: 8035

Obec a katastrálne územie: Svätý Jur

Parcely registra „E evidované na mape určeného operátu
Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Podiel B:5, B17

Súpisová hodnota

807/2

Lesný pozemok

3387

1/120-ina; 1/120

70,56 €

Súpisová hodnota za LV

70,56 €

Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor
List vlastníctva číslo: 6809

Obec a katastrálne územie: Svätý Jur

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Podiel

Súpisová hodnota

859/5

Ostatná plocha

622

1/30-ina

0,83 €

859/6

Vinica

2369

1/30-ina

3,16 €

2583/3

Vinica

1025

1/30-ina

1,37 €

Súpisová hodnota za LV

5,36 €

Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor
List vlastníctva číslo: 3025

Obec a katastrálne územie: Svätý Jur

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Podiel

Súpisová hodnota

1094/2

Trvalý trávny porast

2100

1/30-ina

4,95 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2576

Vinica

221

1/30-ina

0,30 €

2578

Ostatná plocha

198

1/30-ina

0,26 €

2579/1

Trvalý trávny porast

472

1/30-ina

1,11 €

2579/2

Lesný pozemok

600

1/30-ina

25,00 €

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
1283

Lesný pozemok

5481

1/30-ina

228,37 €

1284

Ostatná plcoha

345

1/30-ina

0,46 €

5608

Trvalý trávny porast

1101

1/30-ina

2,59 €

5895

Trvalý trávny porast

5963

1/30-ina

14,05 €

Súpisová hodnota za LV

277,09 €

II. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:

·

hnuteľný majetok možno speňažiť jednotlivo;

·

oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;

·

lehota na predkladanie ponúk je do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;

·

záujemca je povinný zaplatiť zálohu na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložením na účet správcu
IBAN: SK73 0200 0000 0007 0544 5392, VS 412182018, najneskôr do dňa v ktorom končí lehota na
predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliada;

·

náklady súvisiace s predajom majetku hradí záujemca;

·

doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy;

·

v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcov, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty úpadcu;

·

otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Partizánska 197, 981 01
Hnúšťa;

·

výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.

Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.

Písomnú ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou, v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
JUDr. Ján Čipka, ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa s označením „Ponukové konanie KONKURZ4OdK/1218/2018-neotvárať“.

Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Hnúšti, dňa 29. apríla 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K036949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gál Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1634 / 3, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/522/2018 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/522/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ján Čipka, správca dlžníka Ondrej Gál, nar. 21.7.1987, bytom Rybárska 1634/3, 979 01 Rimavská Sobota,
korešpondenčná adresa: Letná 6, 982 01 Tornaľa, týmto v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v II. kole ponukového konania na predaj nasledovný súbor majetku:
osobné motorové vozidlo SEAT IBIZA
továrenská značka SEAT IBIZA 6L/BBY/3D/SG
evidenčné číslo: RS 168 CN
VIN: VSSZZZ6LZ3R004992
Druh karosérie AB hatchback 3dv
Farba: šedá metalíza
Rok výroby: 2002
Spoluvlastnícky podiel: v celosti
Súpisová hodnota: 600,- EUR

II. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·

hnuteľný majetok možno speňažiť jednotlivo;

·

oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;

·

lehota na predkladanie ponúk je do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;

·

záujemca je povinný zaplatiť zálohu na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložením na účet správcu
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

288

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

IBAN: SK73 0200 0000 0007 0544 5392, VS 55222018, najneskôr do dňa v ktorom končí lehota na
predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliada;
·

náklady súvisiace s predajom majetku hradí záujemca;

·

doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy;

·

v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcov, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty úpadcu;

·

otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Partizánska 197, 981 01
Hnúšťa;

·

výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.

Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou, v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
JUDr. Ján Čipka, ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa s označením „Ponukové konanie KONKURZ5OdK/522/2018-neotvárať“.
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Hnúšti, dňa 29. apríla 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K036950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STROJSMALT, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medený Hámor 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 641 553
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5K/3/2019 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/3/2019
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: STROJSMALT, s.r.o. „v
likvidácii“, so sídlom Medený Hámor č. 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36641553 (ďalej len „úpadca“) Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 5K/3/2019-57 zo dňa 9.4.2019, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 75/2019 dňa 16.4.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt: STROJSMALT, s.r.o. „v likvidácii“, based Medený Hámor č. 5, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36641553, Slovak Republic, (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution
of the District Court in Banská Bystrica No. 5K/3/2019 dated 9th April 2019, published in Commercial bulletin No.
75/2019 on 16th April 2019, the bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) prihláška musí byť podaná na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Ján Čipka, Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa,
Slovenská republika v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd, na neskôr doručené prihlášky sa prihliada, avšak veriteľ nemôže vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA“) the
registration has to be filled in a special registration form and registered in one copy to the bankruptcy trustee to
the address JUDr. Ján Čipka, Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, Slovak Republic in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy; one copy has to be delivered in the District Court of Banská
Bystrica. The registration forms delivered to the bankruptcy trustee later shall be considered, however the creditor
cannot exercise voting rights and other rights associated to the registered claim.
Prihláška musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
celková suma pohľadávky, podpis.
The registration must contain basic essentials, otherwise the application will not be considered. The basic
essentials of application are: name, surname and place of residence or business name and registered office
address of creditor; name, surname and place of residence or business name and registered office address of
bankrupt; the legal cause of the claim; order of satisfaction of the claim from general estate; the amount of the
claim and signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva a to v základnej prihlasovacej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
A separate application form must be applied for each secured claim, stating the secured amount, type, order,
subject matter and legal cause of a security right. It must be registered within the primary filing period of 45 days
from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
The application form of the conditional claim must contain a condition, upon which the claim will arise or condition
on which the claim origin depends.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The total amount of the claim in the application shall be divided into principal and interest, whereby interest in the
application is divided according to the legal cause of the origin.
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 claim has to be registered in Euros. If the claim is not registered in Euros, the amount of the claim is
determined by the bankruptcy trustee by the calculation according to the reference exchange rate set and
published on the day of bankruptcy declaration by European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is applied in currency which exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not
state or announce, the sum of claim shall be determined by 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents providing the information stated in the application form must be attached to the application. The
creditor who is an accounting entity states a proclamation of the fact that the claim is accounted in creditor’s
accountancy, the scope of accounting the claim or the 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.
To the application of a non-monetary claim an expert opinion must be attached determining the value of nonmonetary claim, otherwise the application will not be considered.
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.
A creditor who does not have a residence or a registered office or a branch company in the Slovak Republic is
obliged to appoint a representative for the delivery with a residence or a registration office in the Slovak Republic
and to notify the appointment of such representative in writing to the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of
such creditor will be accomplished only by the publishing in the Commercial bulletin.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou nemožno opraviť ani
doplniť.
The submission by which the claim was registered cannot be corrected nor amended.
Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the Bankrupt.

JUDr. Ján Čipka,
správca
Trustee of the bankrupt

K036951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVOD, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 052 957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/12/2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zmena (doplnenie) súpisu oddelenej podstaty
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974
01 Banská Bystrica, IČO : 36 052 957, zverejňuje zmenu (doplnenie) súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa TADEX, s.r.o., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51
186 942. Dôvodom zmeny súpisu je zistenie, že časť majetku úpadcu nebola zapísaná do súpisu konkurznej
podstaty. Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa v jeho doplnenej časti znie nasledovne :
11./ Hnuteľné veci
por.č. Popis hnuteľnej veci

použité
použité

rok výroby / rok
nadobudnutia
nezistený
nezistený

použité

nezistený

stav opotrebovanosti

272 Plazma Siconsald 110 (prístroj na rezania plechov)
273 Analyzátor kovov Thermo Niton xl900
SIGMATEST 2.069 (zariadenie na meranie vodivosti
274
hliníka)

súpisová
hodnota
900,00 €
3 400,00 €
700,00 €

V Banskej Bystrici dňa 29.04.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K036952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Pavelka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9.mája 2146 / 43, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1967
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1034/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1034/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Štefan Pavelka, nar. 27. 07. 1967, trvale bytom 9.
mája 2146/43, 977 03 Brezno, adresa na doručovanie Robotnícka 1849/1, 969 01 Banská Štiavnica;
obchodné meno Štefan Pavelka, s miestom podnikania 9. mája 2146/43, 977 03 Brezno, IČO: 43 777 945
(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. OV 59/2019 dňa 25.03.2019.
Konkrétne sa jedná o nasledovné hnuteľné veci:
Typ súpisovej zložky:

Hnuteľné veci
Stav
Pribl. rok Súpisová
opotreb. výroby hodnota

P. č.

Popis hnuteľnej veci

1

Osobné motorové vozidlo Renault Megane
Scenic
JA/JA0F/JAOF05,
VIN:
VF1JA0516264530, karoséria AF viacúčelová,
farba modrá metalíza pastelová, kategória M1 použitá

1998

300,00 €

Poznámka
STK a EK nie je platná, t. č. vyradené z evidencie
(odovzdaný TP a ŠPZ), podľa slov úpadcu
pojazdné, imobilizér nefunkčný – je potrebné
zadávať PIN, s automobilom sa nejazdilo 3/4 roka,
najazdené km 315 000 km.

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je hnuteľná vec – Osobné motorové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vozidlo Renault Megane Scenic JA/JA0F/JAOF05, VIN: VF1JA0516264530, karoséria AF
viacúčelová, farba modrá metalíza pastelová, kategória M1, STK a EK nie je platná, t. č. vyradené z
evidencie (odovzdaný TP a ŠPZ), podľa slov úpadcu pojazdné, imobilizér nefunkčný – je potrebné
zadávať PIN, s automobilom sa nejazdilo 3/4 roka, najazdené km 315 000 km.
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 4OdK/1034/2018 – záväzná ponuka –
neotvárať“.
Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného majetku.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
4OdK/1034/2018 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

LEGES Recovery k.s., správca

K036953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Nikoleta Štefanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 717/4, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1992
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/197/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/197/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 29.04.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K036954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Berkiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka 93, 985 11 Halič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1064/2018 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1064/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky doručenej správcovi po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok v zmysle 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.
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej aj
len ako „Správca“) ako správca dlžníka Simona Berkiová, dátum narodenia 30.08.1992, trvale bytom Lehôtka
93, 985 11 Halič, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok
vedeného v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka, bola dňa 24.04.2019 zapísaná pohľadávka veriteľa
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom na ulici Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 942 436, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo: 3627/B, ktorej prihláška bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:
·
·

pohľadávka s poradovým číslom 4, v celkovej sume 2.083,82 EUR (istina: 2.083,82 EUR),
pohľadávku s poradovým číslom 5., v celkovej sume 100,00 EUR (náklady z uplatnenia: 100,00 EUR).

JUDr. Matúš Boľoš – správca

K036955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Cína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 1892/8, 977 01 Brezno - Predné Halny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/196/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/196/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

I.

HNUTEĽNÁ VEC

Por.č. Popis veci

1.

Súpisová
Deň
hodnota v
zapísania
Eur

Stav opotrebovanosti

Podľa vyjadrenia dlžníka je motorové vozidlo
HNUTEĽNÁ VEC – Osobné motorové jazdné, avšak je potrebné vymeniť guľové
vozidlo, ŠKODA FELICIA EFF 613/-/-, čapy na predných kolesách, zospodu je
150,00
VIN: TMBEFF613X7077901, farba hrdzavé, prehrieva sa motor pri dlhšej jazde,
červená, rok výroby 1998
nefunguje zadný stierač, treba vymeniť
brzdové hadičky a manžety.

02.04.2019

Dôvod
zapísania

vlastníctvo
úpadcu

Súpis vyhotovený ku dňu 02.04.2019
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JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K036956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Naďa Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 2065/107, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1973
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29.augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/207/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/207/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 772 910, týmto ako správca dlžníka: Naďa Balážová, trvale bytom: Sokolská 2065/107, Zvolen
960 01, nar. 12.6.1973 (ďalej len ,,dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: ,,Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. 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 týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurzu zrušuje.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K036957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Harvanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 629/5, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/112/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/112/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky doručenej správcovi po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok v zmysle 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.
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej aj
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len ako „Správca“) ako správca dlžníka Viera Harvanová, dátum narodenia 29.08.1951, trvale bytom Paseka
629/5, 976 67 Závadka nad Hronom, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok vedeného v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka, bola dňa 25.04.2019 zapísaná
pohľadávka veriteľa BENEFIT GROUP I, a.s., so sídlom na ulici Bavlnárska 312/9, 911 05 Trenčín, Slovenská
republika, IČO: 47 131 781, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sa,
vložka číslo: 10657/R, ktorej prihláška bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:
·

pohľadávka s poradovým číslom 1., v celkovej sume 5.841,24 EUR (istina: 3.319,39 EUR, úroky z
omeškania: 2.202,20 EUR, náklady z uplatnenia: 90,96 EUR).

JUDr. Matúš Boľoš – správca

K036958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Váradi Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Číž 30, 980 43 Číž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/894/2018 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/894/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Zoltán Váradi, nar. 14.10.1953, trvale bytom Číž 30, 980 43 Číž zistil počas výkonu funkcie
správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení dlžníka,
vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Zoltán Váradi, nar. 14.10.1953, trvale
bytom Číž 30, 980 43 Číž, sa končí.

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

JUDr. Dušan Paulík, správca

K036959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Andrea Obertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1971
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako
správca dlžníka: MUDr. Andrea Obertová, nar. 1.10.1971, bytom Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa,
sp.zn.: 4K 17/2017 S1577 v zmysle § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa 26.04.2019, t. j. po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa
Intrum Slovakia, s. r. o., Mýtna 48, 810 00 Bratislava, IČO: 35 831 15. Výška celkovej prihlásenej sumy
pohľadávky je 28455,30 €.
Prihlášku správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 26.04.2019 pod poradovým číslom 58.

Rimavská Sobota, 29.04.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.

K036960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Pleško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ves 1, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1048/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1048/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Mário Pleško, nar. 10. 08. 1985, trvale bytom Dolná Ves 1, 967 01, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/1048/2018, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené Prihlášku pohľadávky č. 1,
veriteľa: PRIVATE CAPITAL INVESTMENT LIMITED, Ducie Street 83 Manchester, UK, IČO: 09252000, ktorou
bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1, v celkovej výške 2.629,37 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola
správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 3.

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na 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

K036961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ProCredis, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Š. Moysesa 5 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 162 593
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2018 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 4K/12/2018 zo dňa 12.11.2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku 222/2018 vydanom dňa 19.11.2018 pod zn. K088331 bola do funkcie správcu konkurznej podstaty
ProCredis, s.r.o, so sídlom Nám. Š. Moyzesa 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 162 593, ustanovená
spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu
S1704 (ďalej „správca“), (ako správca úpadcu v súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného
na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 4K/12/2018, že
dňa 29.04.2019, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/B, 010 47 Žilina, adresa, IČO: 51 865 467, ktorý si
v konkurznom konaní prihlásil prihlášku pohľadávok:
Spolu vo výške: 7 151,70 EUR

Táto pohľadávka v celkovej výške 7 151,70 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 29.04.2019.
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V Bratislave, dňa 29.04.2019
KRIVANKON k.s.,
Mgr. Peter Vančo – komplementár
Správca S 1704

K036962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švolík Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 318 / 13, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2014 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac február 2019 vo výške
51,68 EUR, Spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 51,68 EUR

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac marec 2019 vo výške 77,62 EUR, Spoluvlastnícky
podiel 1/1, súpisová hodnota 77,62 EUR,

V Hnúšti, 29. apríla 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K036963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beseda Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolen 1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1992
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/182/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/182/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 37 a násl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov predkladám súpis majetku úpadcu Jakub Beseda, nar. 01.04.1992, trvale bytom Mesto
Zvolen, 960 01 Zvolen, adresa na doručovanie Sielnica 328, 962 31 Sliač
Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písm. d)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Súp.
číslo
1.

Popis

Rok
výroby

Škoda Felícia, VIN TMBEFF414S7017904, farba: zelená metalíza
tmavá

Stav
opotrebovanosti
Jazdené

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Hodnota
250 EUR

V Bratislave, dňa 29.04.2019
KRIVANKON k.s.
Správca S 1704

K036964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacena Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.P.Voljanského 1368 / 16, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1965
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/717/2018 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/717/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 37 nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladám doplnenie súpisu majetku úpadcu Ing. Róbert Lacena, nar. 15.05.1965, trvale
bytom E. P. Voljanského 1368/16, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 33304785:
Iná majetková hodnota podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Poradové
číslo

Kategória

4

Cenný papier

Druh

Forma

Podoba

Mena Menovitá Počet/ Nominálna
hodnota ks
hodnota
v EUR
v EUR
Akcie Na meno Kmeňová EUR 1000
18
18000

Podiel ISIN

Eminent

1/1

IMTECO, a.s.

LP0001007251

V Bratislave, dňa 29.04.2019
KRIVANKON k.s.
Správca S 1704

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

300

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

K036965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haringová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 4006 / 24, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/180/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/180/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Ivana Haringová, nar. 24.2.1979, trvale bytom Ďumbierska 24, 974 01 Banská Bystrica,
korešpondenčná adresa: Nová 17, 974 04 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Ivana
Haringová, s miestom podnikania: Ďumbierska 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 40 091 937 týmto 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 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal 29.4.2019 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271 v celkovej prihlásenej sume
pohľadávky 622,38 €.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K036966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubčo Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 429/22, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1996
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/385/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/385/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Tibor Gubčo / Tibor Gubčo Sídlo/ Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Hronská 429/22, 976 46 Valaská / Hronská 429/22, 976 46 Valaská IČO/ Dátum narodenia
dlžníka: 50 511 416 / 09.02.1996 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management
Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu: 5OdK/385/2019 S 1433
k sp. zn.: 5OdK/385/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 29.04.2019
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K036967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubčo Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 429/22, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1996
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/385/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/385/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Tibor Gubčo / Tibor Gubčo Sídlo/ Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Hronská 429/22, 976 46 Valaská / Hronská 429/22, 976 46 Valaská IČO/ Dátum narodenia
dlžníka: 50 511 416 / 09.02.1996 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management
Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu: 5OdK/385/2019 S 1433
k sp. zn.: 5OdK/385/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00
hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou
na adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.
V Bratislave, dňa 29.04.2019
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K036968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubčo Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 429/22, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1996
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/385/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/385/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Tibor Gubčo / Tibor Gubčo Sídlo/ Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Hronská 429/22, 976 46 Valaská / Hronská 429/22, 976 46 Valaská IČO/ Dátum narodenia
dlžníka: 50 511 416 / 09.02.1996 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management
Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu: 5OdK/385/2019 S 1433
k sp. zn.: 5OdK/385/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM:
Invitation to lodge a claim for foreign creditors :
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(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”
„Oznam o insolvenčnom konaní“
„Notice of insolvency proceedings“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.
5OdK/385/2019 zo dňa 15.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 78/2019 dňa 23.04.2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Tibor Gubčo, nar. 09.02.1996, trvale bytom Hronská 429/22, 976 46
Valaská, podnikajúci pod obchodným menom: Tibor Gubčo, s miestom podnikania: Hronská 429/22, 976
46 Valaská, IČO: 50 511 416 (ďalej len „dlžník“). Účinky zverejnenia nastali dňa 24.04.2019.
V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: Crossdefault
Management Group, k. s., so sídlom kancelárie Tehelná 189, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, k číslu konania
5OdK/385/2019.
mysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných
jazykoch inštitúcie únie. Uvedený formulár má názov „Prihláška pohľadávok“, pričom tento názov je uvedený vo
všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa uvedeného v odseku 1;
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 je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca
„Notice of insolvency proceedings“
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to inform you that based on the resolution of the District court Banská Bystrica from 22nd of January 2019, file
No. 5OdK/385/2019 published in Commercial Journal No. 78/2019 on 23rd of April 2019, the bankruptcy was
declared on the estate of debtor Tibor Gubčo, born 09. 02. 1996, residing at Hronská 429/22, 976 46 Valaská,
Slovak Republic, business name Tibor Gubčo, with registered office Hronská 429/22, 976 46 Valaská, ID
No.: 50 511 416 (hereinafter only “debtor”). The resolution came into force on 24th of April 2019.
According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address
Crossdefault Management Group, k. s., with seat of office at Tehelná 189, 960 01 Zvolen, Slovak Republic to the
file No. 5OdK/385/2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below:
(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor referred to in paragraph 1;
(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 number; and
(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of
the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal wit ha mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, partner
trustee

K036969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Stano
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muránska 487, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/130/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/130/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Igor Stano, nar. 06.01.1971, trvale bytom Muránska
487, 980 61 Tisovec, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Igor Stano - STIG, s miestom podnikania:
Muránska 487, 980 61 Tisovec, IČO: 41 743 415, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bystrica pod sp.zn. 5OdK/130/2019, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis
všeobecnej podstaty Úpadcu.
Hnuteľný majetok
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

1
220,00
220,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
29.04.2019; majetok
manžela úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu

vo

vlastníctve

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Motorové vozidlo ŠKODA FELICIA,
EEF613,
vin: TMBEEF613V5641494, ev. č. RS
281 CZ
Muránska 487, 980 61 Tisovec
r.výr.1997,
jazdené,
prehrdzavené
podbehy,
stav tachometra: 77.400 km
.

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

2
200,00
200,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
29.04.2019, majetok vo vlastníctve
úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Prívesný
vozík
BAN,
PV-01A/02N/0750AA,
vin: U5HPV01A061002030, ev. č. RS
142 YH
Muránska 487, 980 61 Tisovec
r. výr. 2016, používaný, v dobrom
stave
.

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

JUDr. Jana Živická, správca

K036970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alfréd Kökény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 223, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1953
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/294/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/294/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Úpadca: Alfréd Kökény, nar. 05.11.1953, trvale bytom Školská 223, 981 01 Hnúšťa, č.k. 4OdK/294/2019
Č.
Súpis.
Súpisová
Vylúčenie
súpisovej
zložka
Identifikácia
Podstata
Dôvod zápisu
Poznámka
hodnota
z titulu
položky
majetku
LV č. 2855 - K. ú. Hnúšťa,
Cena určená na základe
okres Rimavská Sobota, 1 Zmluvy o prevode vlastníctva
izbový byt ( vchod 1, 1
Zistené na základe bytu medzi predávajúcim
Nehnuteľná poschodie) v 12 - bytovej
informácie z
Mesto Hnúšťa a kupujúcim
1. vec : 1 jednotke, súpisné číslo 223 všeobecná 2 800,00 € Geodetického a
Alfréd Kökény a Eva Kökény
izbový byt
na parcele 1683/9 o výmere
kartografického
zo dňa 10.04.2017 ,
265 m2 , podiel na spoloč.
ústavu, Bratislava spoluvlastnícky podiel 1/1
častiach a spoloč.
(cena celého bytu 5 600
zariadeniach 7096/69 439
Eur)
Suma
2 800,00 €
celkom

K036971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Jánošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 372/43, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1976
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/411/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/411/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17. 04. 2019, sp. zn. 4OdK/411/2019, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 81/2019 dňa 26. 04. 2019 bol na dlžníka Tatiana Jánošová, nar. 16. 03. 1976, trvale bytom Dolná ulica
372/43, 976 33 Poniky vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota. 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 Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota a to v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod.
do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0905 731
345 alebo emailom na: judr.andrasiova@rsnet.sk.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 29. 04. 2019
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K036972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Jánošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 372/43, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1976
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/411/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/411/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako
správca dlžníka Tatiana Jánošová, nar. 16. 03. 1976, trvale bytom Dolná ulica 372/43, 976 33 Poniky
v zmysle § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b), ods. 19, ods. 20 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu je: IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155.
Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: spisová značka konkurzného konania, označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Rimavská Sobota, 29.04.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.

K036973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Jánošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 372/43, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1976
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/411/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/411/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Tatiana Jánošová, nar.
16. 03. 1976, trvale bytom Dolná ulica 372/43, 976 33 Poniky (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že na majetok
úpadcu bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17.04.2019, sp. zn. 4OdK/411/2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 81/2019 dňa 26.04.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola
ustanovená spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota, značka správcu: S1577 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 of 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Tatiana Jánošová, nar. 16. 03. 1976, trvale bytom Dolná ulica 372/43, 976 33 Poniky (hereinafter referred to
as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská Bystrica of 17.04.2019, ref.
No. 4OdK/411/2019, published in the Commercial report No. 81/2019 of 26.04.2019 was proclaimed bankruptcy of
the bankrupt Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., with registered seat at Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota, ref. No. of trustee: S1577 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to
as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva
na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z
majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right (§ 29 sec.2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR)
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom (§ 167k ods. 8 ZKR).
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens (§ 167k sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
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Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

In Rimavská Sobota, 29.04.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., trustee of the bankrupt

K036974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 192, 986 01 Šíd
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1960
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/46/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/46/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Tomáš Berky, nar. 08. 02. 1960, trvale bytom Šíd 192, 986 01
Fiľakovo, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 4OdK/46/2019, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01
Banská Bystrica v úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je
potrebné dohodnúť emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
VBanskej Bystrici, dňa 29.04.2019
_____________________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K036975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 192, 986 01 Šíd
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1960
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/46/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/46/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Tomáš Berky, nar. 08.
02. 1960, trvale bytom Šíd 192, 986 01 Fiľakovo, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/46/2019 zo dňa 23.01.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 20/2019 zo
dňa 29.01.2019 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Tomáš Berky, born 08. 02. 1960, Šíd 192, 986 01 Fiľakovo, Branch Banská Bystrica,
Registered office at Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, hereby I inform you, that District Court in Banská
Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me as the trustee of the bankrupt by its
resolution No. 4OdK/46/2019 dated 23.01.2019 and published in the Commercial bulletin No. 20/2019 dated
29.01.2019.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 29.01.2019.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 29.01.2019. The bankruptcy was declared
of following day.
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: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí
uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou.
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 (v tomto prípade každá pohľadávka
samostatnou prihláškou) 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 trustee to the adress: : Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic.
Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by
one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests, the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide
information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents
prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address
or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, 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;
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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 je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(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 number; and
(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or the Court do not have a duty to
notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., trustee

K036976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Mirko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 2065 / 107, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1973
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/132/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/132/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Mirko Kováč, nar. 08. 03. 1973, trvale bytom Sokolská 2065/107, 960
01 Zvolen, obchodné meno: Mirko Kováč, s miestom podnikania Sokolská 2065/107, 960 01 Zvolen, IČO:
43560539, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OsK/132/2019, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01
Banská Bystrica v úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je
potrebné dohodnúť emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
V Banskej Bystrici, dňa 29.04.2019
_____________________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD
komplementár

K036977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Katrenčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Studničke 256/21, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1972
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/177/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/177/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Nehnuteľnosti evidované na LV č. 328, k. ú. Valaská, obec Valaská, okres Brezno:
POZEMOK:
1. parc. č. CKN 412 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2, súpisová hodnota 1 800,- €
2. parc. č. CKN 413 – záhrada o výmere 170 m2, súpisová hodnota 2 400,- €
v podiele dlžníka 1/1 BSM,

STAVBA:
1. rodinný dom so súp. č. 256 na parc. č. 412, súpisová hodnota 8 000,- €
v podiele dlžníka 1/1 BSM.

V Rimavskej Sobote dňa 29.04.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K036978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plchová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1980
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/214/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/214/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Petra Plchová, nar. 10. 07. 1980, trvale
bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie Jiráskova 27/8, 965 01 Žiar nad
Hronom, (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe zoznamu majetku dlžníka, vykonaného šetrenia správcu ohľadom
zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka oznamuje, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Petra Plchová, nar. 10. 07. 1980, trvale bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad
Hronom, adresa na doručovanie Jiráskova 27/8, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, uznesením
Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 4OdK/214/2019 zo dňa 06.03.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV
52/2019 pod K022165 dňa 14.03.2019 končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Petra Plchová, nar. 10. 07. 1980, trvale bytom
Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie Jiráskova 27/8, 965 01 Žiar nad
Hronom, Slovenská republika zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K036979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žiar nad Hronom -, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/312/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/312/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1/
Typ súpisnej položky majetku: pohľadávka z účtu v banke Popis: pohľadávka z účtu v ČSOB, a.s., č. účtu: SK40
7500 0000 0040 2520 3670 v sume 500,- € - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaní o oddlžení.
Súpisová hodnota majetku: 500,- €.

2/
Typ súpisnej položky majetku: peňažné prostriedky
výplata peňažných prostriedkov z depozitu spoločnosti MTA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Horné Ozorovce 261,
957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 340 251
súpisová hodnota majetku: 81,02 €

Mgr. Robert Antal
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baranová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 45 45/3, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/7/2019 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/7/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. č.k. 5OdK/7/2019-12 z 22.1.2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníčky Adriana Baranová, nar. 14.12.1979, trvale bytom Švermova 45/3, 976 45 Hronec. Zároveň súd
ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Jána Čipku, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa,
značka správcu S 514. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 19/2019 dňa 28.1.2019. Účinky
vyhlásenia konkurzu nastali dňa 29.1.2019.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníčky Adriana Baranová, nar. 14.12.1979, trvale bytom Švermova 45/3, 976
45 Hronec oznamujem, že správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníčky Adriana Baranová, nar. 14.12.1979,
trvale bytom Švermova 45/3, 976 45 Hronec, zrušuje.

V Hnúšti, 29. aprila 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K036981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Mirko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 2065 / 107, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1973
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/132/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/132/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Mirko Kováč, nar. 08.
03. 1973, trvale bytom Sokolská 2065/107, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Mirko Kováč, s miestom
podnikania Sokolská 2065/107, 960 01 Zvolen, IČO: 43560539, oznamujem, že bol na majetok úpadcu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/132/2019 zo dňa 12.02.2019 uverejnenom v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku č. 36/2019 zo dňa 20.02.2019 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Mirko Kováč, born 08. 03. 1973, Sokolská 2065/107, 960 01 Zvolen, Mirko Kováč,
Sokolská 2065/107, 960 01 Zvolen, IČO: 43560539, Branch Banská Bystrica, Registered office at Skuteckého
30, 974 01 Banská Bystrica, hereby I inform you, that District Court in Banská Bystrica declared bankruptcy on
bankrupt´s property and appointed me as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 2OdK/132/2019 dated
12.02.2019 and published in the Commercial bulletin No. 36/2019 dated 20.02.2019.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.02.2019.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 20.02.2019. The bankruptcy was declared
of following day.
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: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí
uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou.
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 (v tomto prípade každá pohľadávka
samostatnou prihláškou) 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 trustee to the adress: : Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic.
Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by
one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests, the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide
information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents
prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address
or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, 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;
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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 je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(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 number; and
(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
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Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or 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.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., trustee

K036982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Straciny 42, 990 01 Malé Straciny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1978
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/79/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/79/2019
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 05. 02. 2019, pod č. k.
2OdK/79/2019 ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Jaroslava Bartošová, nar.
23.11.1978, trvale bytom Malé Straciny 42, 990 01 Malé Straciny, obchodné meno – Jaroslava Bartošová MAŤA,
s miestom podnikania Malé Straciny 42, 990 01 Malé Straciny, IČO: 43811710 (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 02.10.2018, šetrenia správcu ohľadom majetku a
vyhlásenia dlžníka zo dňa 20.02.2019 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: Jaroslava Bartošová, nar. 23.11.1978, trvale bytom
Malé Straciny 42, 990 01 Malé Straciny, obchodné meno – Jaroslava Bartošová MAŤA, s miestom podnikania
Malé Straciny 42, 990 01 Malé Straciny, IČO: 43811710, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jaroslava Bartošová, nar. 23.11.1978,
trvale bytom Malé Straciny 42, 990 01 Malé Straciny, obchodné meno – Jaroslava Bartošová MAŤA,
s miestom podnikania Malé Straciny 42, 990 01 Malé Straciny, IČO: 43811710, občan SR pod sp. zn.:
2OdK/79/2019, zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Lučenci, dňa 29.04.2019
RESKON, k.s., Správca

K036983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Györgyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obeckov 0, 991 05 Obeckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/77/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/77/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka
Lucia Györgyová, dátum narodenia 10.09.1989, trvale bytom Obeckov, 991 05 Obeckov, Slovenská republika,
korešpondenčná adresa: Boženy Němcovej 15, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika (ďalej aj len ako
„Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného
ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej
zložky majetku označenej ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky FORD MONDEO, evidenčné číslo VK-715BY, VIN: WF05XXGBB51B56853, rok
výroby 2001
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 1.500 EUR
Dátum zapísania: 15.02.2019
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
15.02.2019. (Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 73/2019 zo dňa
12.04.2019).

Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu štrnásť (14)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
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3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 2OdK/77/2019 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „2772019“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné
meno prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
16. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.
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K036984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brilinský Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 318 / 8, 985 59 Vidiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1994
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/171/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/171/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Miroslav Brilinský, nar. 30. 09. 1994, trvale bytom Zelená 318/8, 985
59 Vidiná, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OdK/171/2019, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01
Banská Bystrica v úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je
potrebné dohodnúť emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
V Banskej Bystrici, dňa 29.04.2019
_____________________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K036985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brilinský Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 318 / 8, 985 59 Vidiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1994
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/171/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/171/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Miroslav Brilinský, nar.
30. 09. 1994, trvale bytom Zelená 318/8, 985 59 Vidiná, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/171/2019 zo dňa 01.03.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 48/2019 zo dňa 08.03.2019 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Miroslav Brilinský, born 30. 09. 1994, Zelená 318/8, 985 59 Vidiná, Branch Banská
Bystrica, Registered office at Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, hereby I inform you, that District Court in
Banská Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me as the trustee of the bankrupt by
its resolution No. 2OdK/171/2019 dated 01.03.2019 and published in the Commercial bulletin No. 48/2019 dated
08.03.2019.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 08.03.2019.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 08.03.2019. The bankruptcy was declared
of following day.
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: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí
uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou.
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 (v tomto prípade každá pohľadávka
samostatnou prihláškou) 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 trustee to the adress: : Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic.
Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by
one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests, the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide
information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents
prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address
or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, 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 je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(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 number; and
(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or 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.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
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.
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JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., trustee

K036986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mistrík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 6165 / 160, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1965
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/157/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/157/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Miroslav Mistrík, nar. 30. 10. 1965, trvale bytom Uľanská cesta
6165/160, 974 01 Uľanka, na korešpondenčnej adrese Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO 44440138 , v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OdK/157/2019, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01
Banská Bystrica v úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je
potrebné dohodnúť emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
V Banskej Bystrici, dňa 29.04.2019
_____________________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K036987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gallová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Včelkovo 28, 980 34 Nová Bašta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1978
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/369/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/369/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka:
Magdaléna Gallová „v konkurze“, nar. 16.12.1978, Včelkovo 28, 980 34 Nová Bašta, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na
adrese: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na
tel.: 041/763 22 34.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LICITOR recovery, k.s., správca

K036988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gallová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Včelkovo 28, 980 34 Nová Bašta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1978
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/369/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/369/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Magdaléna Gallová, nar. 16.12.1978, Včelkovo 28, 980 34 Nová Bašta, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 2OdK/369/2019 zo dňa 10.04.2019 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Magdaléna Gallová, born 16.12.1978, Včelkovo 28, 980 34 Nová Bašta, our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 2OdK/369/2019 dated
on 10.04.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2019 zo dňa
17.04.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 76/2019
on 17.04.2019. 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:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic. Each claim must be lodged
separately. The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address
of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors
having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak
Republic must proceed according the Council Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

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

LICITOR recovery, k.s., správca

K036989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gallová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Včelkovo 28, 980 34 Nová Bašta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1978
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/369/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/369/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka Magdaléna Gallová, nar. 16.12.1978, Včelkovo 28, 980 34 Nová
Bašta, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pre
účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 2OdK/369/2019, ktorým je účet vedený
v Tatra banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.

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

K036990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolenka Tomáš, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 2446/11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1973
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/377/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/377/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Ing.
Tomáš Kolenka, nar. 05.05.1973, trvale bytom A. Hlinku 2446/11, 960 01 Zvolen, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na
adrese: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na
tel.: 041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K036991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolenka Tomáš, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 2446/11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1973
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/377/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/377/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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»
(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") Ing.
Tomáš Kolenka, nar. 05.05.1973, trvale bytom A. Hlinku 2446/11, 960 01 Zvolen, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 5OdK/377/2019 zo dňa 15.04.2019 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Ing. Tomáš Kolenka, born 05.05.1973, A. Hlinku 2446/11, 960 01 Zvolen, our duty is
to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 5OdK/377/2019
dated on 15.04.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 78/2019 zo dňa
23.04.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 78/2019
on 23.04.2019. 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:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
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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 LICITOR
recovery, k.s., Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic. Each claim must be lodged
separately. The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address
of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged,
an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors
having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak
Republic must proceed according the Council Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

LICITOR recovery, k.s., správca

K036992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolenka Tomáš, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 2446/11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1973
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/377/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/377/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka Ing. Tomáš Kolenka, nar. 05.05.1973, trvale bytom A. Hlinku
2446/11, 960 01 Zvolen, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 5OdK/377/2019, ktorým
je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.

LICITOR recovery, k.s., správca

K036993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mistrík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 6165 / 160, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1965
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/157/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/157/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Miroslav Mistrík, nar.
30. 10. 1965, trvale bytom Uľanská cesta 6165/160, 974 01 Uľanka, na korešpondenčnej adrese Mičinská
cesta 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO - 44440138, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/157/2019 zo dňa 25.02.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 46/2019 zo dňa 06.03.2019 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Miroslav Mistrík, nar. 30. 10. 1965, trvale bytom Uľanská cesta 6165/160, 974 01
Uľanka, na korešpondenčnej adrese Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO - 44440138, hereby I
inform you, that District Court in Banská Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me
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as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 2OdK/157/2019 dated 25.02.2019 and published in the
Commercial bulletin No. 46/2019 dated 06.03.2019.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.03.2019.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 06.03.2019. The bankruptcy was declared
of following day.
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: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí
uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou.
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 (v tomto prípade každá pohľadávka
samostatnou prihláškou) 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 trustee to the adress: : Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic.
Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by
one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests, the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide
information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents
prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address
or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, 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;
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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 je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(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 number; and
(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or 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.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., trustee

K036994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamrichová Rina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.C. Hronského 466/13, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1959
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/266/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/266/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Rina Jamrichová, nar. 15. 01. 1959, trvale bytom J. C. Hronského
466/13, 960 01 Zvolen, pôvodne, podnikajúca pod obchodným menom: Rina Jamrichová SANGORA, s miestom
podnikania: J. C. Hronského 466/13, 960 01 Zvolen, IČO: 33 297 461, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 5OdK/266/2019, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách od 09:00 do
12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné dohodnúť emailom na
spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
V Banskej Bystrici, dňa 29.04.2019
_____________________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K036995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ličková Drahotína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 5483 / 31, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/164/2019 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/164/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Katarína Milanská, správca konkurznej podstaty dlžníka, Drahotína Ličková, nar. 28.08.1986, trvale
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bytom Uľanská cesta 5483/31, 974 01 Banská Bystrica na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici
č. k. 5OdK/164/2019 zo dňa 28.02.2019, týmto, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov o z n a m u j e po zistení, že konkurzná
podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Drahotína Ličková, nar.
28.08.1986, trvale bytom Uľanská cesta 5483/31, 974 01 Banská Bystrica, sa končí.
Na základe predloženého návrhu na vyhlásenie konkurzu, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka dňa
14.03.2019 a súčasne vykonaných vlastných šetrení, správkyňa zistila, že nie je dôvod zaradiť žiadny majetok
dlžníka do konkurznej podstaty.
Správkyňa má za preukázané v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a je tu dôvod na zrušenie konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka : Drahotína Ličková, nar. 28.08.1986, trvale bytom Uľanská cesta
5483/31, 974 01 Banská Bystrica, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, zrušuje.

Zvolen 26.04.2019
Mgr. Katarína Milanská, správca

K036996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Suja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 905/15, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/374/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/374/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka – Marian Suja, nar. 30. 10. 1967, trvale bytom A. Hlinku 905/15, 962 12 Detva,
korešpondenčná adresa: Dolinky 20, 962 12 Detva oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Komenského 5, 990
01 Veľký Krtíš, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 hod do 15,00 hod. Termín je potrebné
dohodnúť vopred na tel. č.: 0908 925 291 .
Mgr. Dana Žlnková správca

K036997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Suja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 905/15, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/374/2019 S1545
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/374/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Dana Žlnková, správca dlžníka – Marian Suja, nar. 30. 10. 1967, trvale bytom A. Hlinku 905/15, 962 12
Detva, korešpondenčná adresa: Dolinky 20, 962 12 Detva týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. §
32 ods.7písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) oznamuje účastníkom konania, ktorí si uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok.
IBAN: SK89 5200 0000 0000 1332 5381
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktoré sa popiera
Výška kaucie: 350,-€
Správa pre prijímateľa: Marian Suja - kaucia

K036998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamrichová Rina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.C. Hronského 466/13, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1959
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/266/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/266/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Rina Jamrichová, nar.
15. 01. 1959, trvale bytom J. C.Hronského 466/13, 960 01 Zvolen, pôvodne, podnikajúca pod obchodným
menom: Rina Jamrichová SANGORA, smiestom podnikania: J. C. Hronského 466/13, 960 01 Zvolen, IČO:
33 297 461, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.
5OdK/266/2019 zo dňa 21.03.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 61/2019 zo dňa 27.03.2019 vyhlásený
konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Rina Jamrichová, born 15. 01. 1959, J. C.Hronského 466/13, 960 01 Zvolen, Rina
Jamrichová SANGORA, J. C. Hronského 466/13, 960 01 Zvolen, No. 33 297 461, hereby I inform you, that
District Court in Banská Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me as the trustee of
the bankrupt by its resolution No. 5OdK/266/2019 dated 21.03.2019 and published in the Commercial bulletin No.
61/2019 dated 27.03.2019.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.03.2019.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 27.03.2019. The bankruptcy was declared
of following day.
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: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí
uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (v tomto prípade každá pohľadávka
samostatnou prihláškou) 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 trustee to the adress: : Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic.
Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by
one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests, the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide
information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents
prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address
or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, 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 je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(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 number; and
(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or 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.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Suja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 905/15, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/374/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/374/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Marian Suja, nar. 30. 10.
1967, trvale bytom A. Hlinku 905/15, 962 12 Detva, korešpondenčná adresa: Dolinky 20, 962 12
DetvaSpodná časť formulára (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica,
sp. zn.: 5OdK/374/2019, zo dňa 15.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
the debtor Marian Suja, born 30. 10. 1967 permanent residence A. Hlinku 905/15, 962 12 Detva, the mail
address: Dolinky 20, 962 12 Detva (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/374/2019 dated on 15th of April 2019, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘sestate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 78/2019 dňa
23.04.2019. Dňom 24.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 78/2019 on
23th of April 2019. Bankruptcy was declared on 24th of April 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust.
§199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with § 199 sec. 9
(BRA).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu Mgr. Dana Žlnková, Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: Mgr. Dana Žlnková, Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§
167lsec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
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).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
opohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.
6BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
jepovinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
Mgr. Dana Žlnková, správca/trustee
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K037000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JULSTAN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. A.H.Škultétyho 35 / 0, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 620 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2018 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Gabriela Matušková, PhD., so sídlom kancelárie: Banská Bystrica, ul. Prof. Sáru 44, správca úpadcu
JULSTAN, s.r.o. „ v likvidácii“, IČO: 31620779, so sídlom Za poštou 7, 990 01 Veľký Krtíš zvoláva prvú schôdzu
veriteľov
na
deň
04.06.2019
o
10.00
hod.
v kancelárii
správcu.
Program
schôdze:
1)
otvorenie
schôdze
2)
správa
o
činnosti
správcu
a
stave
konkurzného
konania
3)
voľba
veriteľského
výboru
4)
rozhodovanie
o
výmene
správcu
podľa
ust.
§
36
ZKR
5)
rôzne
6)
záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR. Zástupcovia veriteľov predložia
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.

K037001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Koky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rapovská križovatka 3232/2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1990
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/193/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/193/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416 (ďalej len „správca“), správca v konkurze vyhlásenom na
majetok dlžníka: Vojtech Koky, nar. 02.04.1990, trvale bytom Rapovská križovatka 3232/2, 984 01 Lučenec
(ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka sa končí, pretože správcom bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca na základe skutočností vyplývajúcich z obsahu návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, najmä jeho príloh
označených „Zoznam majetku dlžníka“ a „Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch
rokoch“, datovaných dňom 22.01.2019, informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami, ako aj na základe
vlastného šetrenia neidentifikoval žiadny majetok, ktorý by v zmysle ust. § 167h a nasl. ZKR podliehal konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 druhá veta ZKR konkurz na majetok
dlžníka zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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167b ods. 1, ust. § 167c ods. 2 a 3 a § ust. 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K037002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Halamková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 5975/14, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1973
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/398/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/398/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Edita Halamková, nar. 16.12.1973, trvale bytom Mateja Bela 5975/14, 974 11 Banská Bystrica, týmto v zmysle
ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je
možné v kancelárii správcu na adrese Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, každý pracovný deň v úradných
hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu
je potrebné vopred si dohodnúť so správcom a to písomne na adrese kancelárie správcu, prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: tri.solutions.ks@gmail.com alebo telefonicky na kontaktnom tel. čísle: 0908
977 995.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K037003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Halamková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 5975/14, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1973
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/398/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/398/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Edita Halamková, nar. 16.12.1973, trvale bytom Mateja Bela 5975/14, 974 11 Banská Bystrica, v súlade s ust. §
167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje bankový účet správcu, na ktorý možno
zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 539819 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K037004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 161, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
J. Bottu 2098/30, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/31/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/31/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Barbora Kováčová, nar. 30.12.1946, trvale bytom Hrušov 161, 991 42 Hrušov vedené na OS Banská
Bystrica pod č. konania 4dK/31/2019 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a teda
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K037005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Čureja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 484/19, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/257/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/257/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Jozef Čureja, nar. 19.02.1982, trvale bytom Budovateľská 484/19, 064 01
Stará Ľubovňa podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na Valaškovskej ulici č. 6210/21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od
7.30 hod. do 14.30 hod. Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, správca

K037006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Mirošov 133, 090 11 Vyšný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1982
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/245/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/245/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

JUDr. Vladimír Šatník, sídlo kancelárie. ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné, týmto ako správca konkurznej
podstaty vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Renáta Cinová, nar. 15.05.1982, bytom Vyšný
Mirošov 133, 090 11 Vyšný Mirošov, oznamujem, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a
ustanovenia §85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., že do správcovského spisu sp. zn. 5OdK/245/2019 S759 možno
nahliadať v sídle kancelárie správcu a to počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po-Pia od 08.30 hod. do
11.30 hod. a od 12.30 hod do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu za účelom ich zapísania
do poradovníka pre nahliadanie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo
telefonicky na tel. č. 0917 428 373.

JUDr. Vladimír Šatník, správca

K037007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Mirošov 133, 090 11 Vyšný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/245/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/245/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 ako správca dlžníka : Renáta Cinová, nar.
15.05.1982, bytom Vyšný Mirošov 133, 090 11 Vyšný Mirošov (ďalej len "Dlžník") Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov č. 5OdK/245/2019-17 bol na dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor Renáta Cinová, nar. 15.05.1982, bytom Vyšný Mirošov 133, 090 11 Vyšný
Mirošov (hereinafter only "Debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of District Court
in Prešov No.5OdK/245/2019-17, bankruptcy procedure was declared on the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 79/2019 dňa 24.04.2019 a
nadobudlo právoplatnosť dňa 25.04.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.
This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV 79/2019 on
24th of April 2019 and became valid on 25th of April 2019. The bankruptcy procedure was declared as of
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this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu:
JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovenská republika a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov k sp. zn. 5OdK/245/2019. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr,
na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradieuspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Celková suma pohľadávkysa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvoduvzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správcaprepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou aleboNárodnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčnývýmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávkyurčí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Kprihláške 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 pohľadávkeúčtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorýnemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť sizástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomneoznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať
len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie,ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy to the bankruptcy trustee : JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066
01 Humenné, Slovak republic and also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 5OdK/245/2019. Applications that will not be delivered in time will
be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge
their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim
against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with
securities also fill in the application form which has to provide information about the secured amount,
kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the application form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim sill be determined by liquidator
according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency
proceedings by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim will be determined by liquidator with professional diligence. Documents
containing the information provided in the application of the claim have to be enclosed to the application
form of the claim. In case that a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
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that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch
office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial
Journal. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor´s list of
commitments.
JUDr. Vladimír Šatník, správca
JUDr. Vladimír Šatník, Bankruptcy trustee

K037008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kaleja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 221/1, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/144/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/144/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Jozef Jaroščák, ml., správca majetku dlžníka Peter Kaleja, nar. 10.01.1980, trvale bytom: Čergovská 221/1,
082 22 Ostrovany, so sídlom kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, tel.: 054/474 6272
email: judr.jaroscak@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.:
2OdK/144/2019, 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.

Kolo: Druhé

Predmet:
Súpisová zložka č. 1 súpisu konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 73/2019 zo dňa
12.04.2019 pod značkou K031473, a to:
1. Hnuteľná vec – osobné vozidlo Mazda premacy, ŠPZ:SB493BT, rok výroby: 2000, farba: zelená, druh
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karosérie: AC kombi, VIN: JMZCP19R201120744, opotrebenie: výrazne opotrebované. Súpisová hodnota
100,- EUR.

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 2. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka,
ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Miesto predkladania ponúk: Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové kolo – 2OdK/144/2019 – NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.

Náležitosti ponuky:

- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,

- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,

- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis zo živnostenského registra, v prípade
fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri
mesiace,

- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),

- presné označenie súpisových zložiek,

- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,

- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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posledný deň uvedenej lehoty,

- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná, bude
vrátená zábezpeka.

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK93 0900 0000 0051 3255 8359.

Poučenie správcu: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O výsledku ponukového konania bude informovaný len víťaz ponukového konania.

JUDr. Jozef Jaroščák, ml., - správca

K037009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačan František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 243 / 18, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/506/2018 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/506/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Vladimír Šatník, správca s adresou kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, značka správcu S759,
ako správca úpadcu Františka Pačana, nar. 19.08.1976, bytom Mlynská 243/18, 059 16 Hranovnica,
vedenom Okresným súdom Prešov pod spisovou značkou 5Odk/506/2018, týmto vyhlasuje 3. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu, pričom stanovuje pre 3. kolo verejného ponukového konania tieto podmienky:
Podmienky ponukového konania
(3. kolo)
1. Vyhlasovateľom verejného ponukového konania je JUDr. Vladimír Šatník, správca s adresou kancelárie
Mierová 64/2, 066 01 Humenné, značka správcu S759 (ďalej ako „vyhlasovateľ“), ako správca úpadcu
Františka Pačana, nar. 19.08.1976, bytom Mlynská 243/18, 059 16 Hranovnica (ďalej ako „úpadca“).
2. Predmetom tohto ponukového konania sú hnuteľné veci, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej
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podstaty úpadcu (ďalej ako „Hnuteľné veci“):
1. Osobné motorové vozidlo FIAT SCUDO 220/XE5/0C, VIN: ZFA22000012324425, EČV: PP 247 CO,
približný rok výroby 1998 nachádzajúci sa : Mlynská 243/18, 059 16 Hranovnica, spoluvlastnícky podiel
úpadcu : 1/
2. Osobné motorové vozidlo NISSAN TERRANO R20, VIN: VSKTVUR20U0387680, EČV: PP 137 DU,
približný rok výroby 1999 nachádzajúci sa : Mlynská 243/18, 059 16 Hranovnica, spoluvlastnícky podiel
úpadcu : 1/1.
3.Hnuteľné veci, t.j. jednotlivé súpisové zložky č.1 a 2 sú ponúkané na predaj jednotlivo ako samostatné
súpisové zložky.
4. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za Hnuteľnú vec príp. Hnuteľné veci .
5. Vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky ponuky kupujúcich a verejné ponukové konanie na predaj
majetku zrušiť (vyhlásiť za neúspešné).
6. Záujemca o kúpu je povinný osobne alebo poštovou (príp. inou) prepravou doručiť vyhlasovateľovi na
adresu kancelárie návrh na kúpu v zalepenej obálke s výrazným označením: Ponuka – verejné ponukové
konanie – František Pačan.
7.Uzávierka ponúk pre tretie kolo ponukového konania je 15 dní od zverejnenia v OV. Ponuky na kúpu
musia byť do tohto dátumu doručené na adresu kancelárie vyhlasovateľa (odovzdanie zásielky na
poštovú prepravu najneskôr v 15. deň od zverejnenia v OV sa považuje za doručenie v lehote).
8. Ponuka na kúpu musí obsahovať písomné vyjadrenie, z ktorého bude nesporné, o odkúpenie ktorých
hnuteľných vecí má záujemca záujem a návrh kúpnej ceny za každú Hnuteľnú vec. Prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Ponuka na kúpu musí obsahovať presnú identifikáciu záujemcu v rozsahu meno, priezvisko,
adresu trvalého bydliska, dátum nar. a rodné číslo v prípade fyzických osôb a obchodné meno, sídlo
(miesto podnikania) a IČO v prípade právnických osôb, resp. fyzických osôb - podnikateľov. Ponuka
zaslaná právnickou osobou musí byť podpísaná osobami oprávnenými konať v mene právnickej osoby
podľa obchodného registra. V prípade, ak sa záujemca dá zastúpiť na základe plnomocenstva, podpis
splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť overený. Neoddeliteľnou prílohou ponuky na kúpu musí byť
doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený vo VÚB pob.
Humenné č. SK75 0200 0000 0033 7645 0257. Neúspešným účastníkom ponukového konania vyhlasovateľ
vráti ním zaplatenú sumu v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponukového konania.
7. Obálka musí ďalej obsahovať identifikáciu záujemcu v rozsahu: meno, priezvisko, adresu trvalého
bydliska v prípade fyzickej osoby a obchodné meno a sídlo v prípade právnickej osoby.
8. Ponuka doručená vyhlasovateľovi v určenej lehote spĺňajúca všetky náležitosti je pre záujemcu
záväzná a vyhlasovateľom vymáhateľná. Späťvzatie ponuky musí byť doručené vyhlasovateľovi
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie návrhov, v opačnom prípade vyhlasovateľ na toto
nemusí prihliadnuť.
9. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa uskutoční do 10 pracovných dní odo dňa uzávierky ponúk
v kancelárii vyhlasovateľa.
10. Kupujúci - úspešný záujemca v ponukovom konaní bude vybraný podľa výšky ponúknutej kúpnej
ceny zo všetkých záujemcov, ktorí splnia podmienky ponukového konania, a to najneskôr do 5 dní od
otvorenia obálok, o čom bude vyhlasovateľom bezodkladne písomne informovaný.
11. V prípade, ak viacero záujemcov ponúkne rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
12. Vyhlasovateľ nie je povinný písomne oznamovať neúspešným záujemcom neúspech v ponukovom
konaní.
13. Stanovený kupujúci – úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu,
najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia vyhlasovateľa o úspechu v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca je povinný prevziať si Hnuteľnú vec príp. Hnuteľné veci do 15 dní od podpisu Kúpnej zmluvy. V
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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opačnom prípade je vyhlasovateľ oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a pokračovať v ponukovom
konaní (úspešným záujemcom sa stáva záujemca, ktorý ponúkol druhú najvyššiu kúpnu cenu) alebo toto
kolo ponukového konania zrušiť a vyhodnotiť ako neúspešné.
13. Ďalšie podrobnejšie informácie o Hnuteľných veciach alebo ponukovom konaní môže záujemca získať
v kancelárii správcu v úradných hodinách (v pracovných dňoch od 09:00 do15:00) alebo na telefónnom
čísle 0917 428 373.
14.Toto verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou a ani verejným návrhom na
uzatvorenie zmluvy v zmysle ust. § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a rovnako nie je verejnou súťažou
podľa ust. § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.
V Humennom, dňa 29.04.2019
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K037010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Dunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1221/116, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/132/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/132/2019
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

Ing. Jarmila Lišivková, konkurzný správca dlžníka Eva Dunková, nar.: 10.06.1961, Podsadek 1221/116, 064 01
Stará Ľubovňa, sp. zn.: 5OdK/132/2019, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bardejove, dňa 29.04.2019

Ing. Jarmila Lišivková – správca

K037011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haščáková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pusté pole 65, 065 41 Pusté Pole
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/559/2018 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/559/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Vladimír Šatník, správca s adresou kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, značka správcu S759,
ako správca úpadcu - Marta Haščáková, nar. 30.01.1967, bytom Pusté Pole 65, 065 41 Ľubotín.,vedenom
Okresným súdom Prešov pod spisovou značkou 5Odk/559/2018, týmto vyhlasuje 2. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanejdo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, pričom
stanovuje pre 2. koloverejného ponukového konania tieto podmienky:
Podmienky ponukového konania
(2. kolo)
1. Vyhlasovateľom verejného ponukového konania je JUDr. Vladimír Šatník, správca s adresoukancelárie
Mierová 64/2, 066 01 Humenné, značka správcu S759 (ďalej ako„vyhlasovateľ“), ako správca úpadcu
Marta Haščáková, nar. 30.01.1967, bytom Pusté Pole 65, 065 41 Ľubotín.(ďalej ako „úpadca“).
2. Predmetom tohto ponukového konania jehnuteľná vec, ktorá bola zapísaná do súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu (ďalej ako „Hnuteľná vec“):
Popis: Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN BORA 1JXO/AHF/SG
VIN:WVWZZZ1JZXW615847
EČV: SL 543 AM
Rok výroby: 1999
Stav opotrebovanosti: používané, nepojazdné
Miesto, kde sa nachádza: Bardejov
Súpisová hodnota: 500,- EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zapísania do súpisu: 23.10.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a)
3. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za Hnuteľnú vec.
4. Vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky ponuky kupujúcich a verejné ponukové konanie napredaj
majetku zrušiť (vyhlásiť za neúspešné) a prípadne následne vyhlásiť tretie kolo.
5. Záujemca o kúpu je povinný osobne alebo poštovou (príp. inou) prepravou doručiťvyhlasovateľovi na
adresu kancelárie ponuku na kúpu v zalepenej obálke s výraznýmoznačením: Ponuka – verejné ponukové
konanie – Marta Haščáková.
6.Uzávierka ponúk pre druhé kolo ponukového konania je 15 dní od zverejnenia v OV. Ponuky na kúpu
musiabyť do tohto dátumu doručené na adresu kancelárie vyhlasovateľa (odovzdanie zásielky napoštovú
prepravu najneskôr v 15. deň od zverejnenia v OV sa považuje za doručenie v lehote).
7. Ponuka na kúpu musí obsahovať písomné vyjadrenie, z ktorého bude nesporné, že záujemcamá záujem
o kúpu ponúkanej Hnuteľnej veci a návrh kúpnej ceny. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Ponuka na kúpu
musíobsahovať presnú identifikáciu záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska,
dátum nar. a rodné číslo v prípade fyzických osôb a obchodné meno, sídlo (miestopodnikania) a IČO v
prípade právnických osôb, resp. fyzických osôb - podnikateľov. Ponukazaslaná právnickou osobou musí
byť podpísanáosobami oprávnenými konať v meneprávnickej osoby podľa obchodného registra. V
prípade, ak sa záujemca dá zastúpiť na základe plnomocenstva, podpis splnomocniteľa na
plnomocenstve musí byť overený. Neoddeliteľnou prílohou ponuky na kúpu musí byť doklad o zaplatení
zálohy vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený vo VÚB pob. Humenné č. SK75
0200 0000 0033 7645 0257. Neúspešným účastníkom ponukového konania vyhlasovateľ vráti ním
zaplatenú sumu v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponukového konania.
8. Ponuka doručená vyhlasovateľovi v určenej lehote spĺňajúca všetky náležitosti je pre záujemcuzáväzná
a vyhlasovateľom vymáhateľná. Späťvzatie ponuky musí byť doručené vyhlasovateľovi najneskôr v
posledný deň lehoty na doručovanie návrhov, v opačnom prípadevyhlasovateľ na toto nemusí prihliadnuť.
9. Otváranie obálok s ponukou kúpnej ceny sa uskutoční do 10 pracovných dní odo dňauzávierky ponúk v
kancelárii vyhlasovateľa.
10. Kupujúci - úspešný záujemca v ponukovom konaní bude vybraný podľa výšky ponúknutejkúpnej ceny
zo všetkých záujemcov, ktorí splnia podmienky ponukového konania, a tonajneskôr do 5 dní od otvorenia
obálok, o čom bude vyhlasovateľom bezodkladne písomneinformovaný.
11. V prípade, ak viacero záujemcov ponúkne rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
12. Vyhlasovateľ nie je povinný písomne oznamovať neúspešným záujemcom neúspechv ponukovom
konaní.
13. Stanovený kupujúci – úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný uzatvoriť kúpnuzmluvu,
najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia vyhlasovateľa o úspechu v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca je povinný prevziať si Hnuteľnú vec do 15 dní od podpisu Kúpnej zmluvy. V opačnom prípade
jevyhlasovateľ oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a pokračovať v ponukovom konaní (úspešným
záujemcom sa stáva záujemca, ktorý ponúkol druhú najvyššiu kúpnu cenu) alebo toto kolo ponukového
konania zrušiť a vyhodnotiť ako neúspešné.
14. Ďalšie podrobnejšie informácie o Hnuteľnej veci alebo ponukovom konaní môžezáujemca získať v
kancelárii správcu v úradných hodinách (v pracovných dňoch od 09:00 do15:00) alebo na telefónnom
čísle 0917 428 373.
15.Toto verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou a ani verejným návrhom na
uzatvorenie zmluvy v zmysle ust. § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a rovnako nie je verejnou súťažou
podľa ust. § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.
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. Vladimír Šatník
správca konkurznej podstaty

K037012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kopčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andrejová 64, 086 37 Andrejová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/241/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/241/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Orbanová, správca dlžníka: Marián Kopčák, nar. 21. 6. 1970, bytom 086 37 Andrejová 64, týmto
oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese 080 01 Prešov, Slovenská 69, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do
12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu dohodnite vopred písomne na uvedenej
adrese alebo telefonicky na tel. čísle 0905418713.

K037013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kopčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andrejová 64, 086 37 Andrejová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/241/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/241/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky: IBAN
SK52 5600 0000 0088 7517 1001 (Prima banka Slovensko, a.s.).

V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ, pri
primeranom použití § 32 ZKR, ktorý ustanovuje, že popretie veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky vo výške
2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej
bola sporná, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok ako variabilného symbolu). Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu uvedeného v prílohe 8c
ZKR.
Z preddavku sa hradia trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Ing. Eva Orbanová, správca

K037014
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, S 1776 so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len „Správca“),
správca dlžníka: Drahomír Lacko, nar. 14.10.1979, Teplická 669/87A, 059 40 Liptovská Teplička (ďalej aj ako len
„dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 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: Prvé
Predmet speňažovania: nehnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 82/2019 dňa 29.04.2019, a to súpisová zložka majetku:
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.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania
V I. 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: judrtekel.spravca@gmail.com.
Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Slavomír Tekeľ, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, 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 !
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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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. Slavomír Tekeľ, Námestie slobody 2, 066
01 Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo –
verejné ponukové konanie – 2OdK/34/2019 – 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: SK48 7500 0000 0040 2664 3491, v poznámke uviesť: Drahomír
Lacko, 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; v prípade fyzických osôb
fotokópia občianského preukazu alebo cestovného pasu;
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. Slavomír Tekeľ, správca

K037015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čureja Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1210 / 105, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/60/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/60/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Dávid Čureja, nar. 08.06.1992, trvale bytom Podsadek 1210/105, 064
01 Stará Ľubovňa v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli po základnej
prihlasovacej lehote zapísané pohľadávky veriteľa :
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 v celkovej výške 1 712,42
Eur.
JUDr. Marta Maruniaková,správca

K037016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Koželová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemplínska 7/224, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/248/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/248/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K037017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Koželová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemplínska 7/224, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/248/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/248/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky; a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky,
dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350,-- Eur a najviac 10 000,-- Eur; môžu veritelia zložiť
na účet číslo IBAN: SK18 7500 0000 0040 0061 9610 vedený v ČSOB, a.s.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený
preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa
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K037018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Športová akadémia - OLYMPIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 73, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 144 075
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1CbR/68/2013 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1CbR/68/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Likvidátor JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad,
podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že
obchodná spoločnosť
Obchodné meno:

Športová akadémia – OLYMPIA s.r.o.

Sídlo:

Horská 73, 059 21 Svit, Slovensko

IČO:

44 144 075

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 20159/P
na základe rozhodnutia Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1CbR/68/2013 – 19 zo dňa 19. 11. 2014, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 12. 2014
bola zrušená a bola nariadená jej likvidácia, a to dňom právoplatnosti uznesenia Okresného súdu Prešov sp. zn.
1CbR/68/2013 – 19 zo dňa 19. 11. 2014.
Súčasne vyzýva veriteľov a iné dotknuté osoby a orgány, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva
v lehote:

3 mesiacov

od zverejnenia tejto výzvy na adrese:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad

K037019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 342, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/3/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/3/2019
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 5OdK/3/2019, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Milan Mirga, nar. 29.03.1961, trvale bytom 059 76 Rakúsy 342, podľa ust. § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vo Vranove n.T., dňa 29.04.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K037020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 135/14, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/250/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/250/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Dušan Sivák, nar.
22.02.1976, trvale bytom Festivalova 135/14, 089 01 Svidník, SR, (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 85 ods. 2
zák. 7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com .
JUDr. Marek Gula
správca úpadcu

K037021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 135/14, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/250/2019 S1343
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2OdK/250/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Dušan Sivák, nar.
22.02.1976, trvale bytom Festivalova 135/14, 089 01 Svidník, SR, (ďalej len „úpadca“), týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa §
32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- eur sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK3811110000001012651008, SWIFT: UNCRSKBX.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky
uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie
pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Marek Gula
správca úpadcu

K037022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 160, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/252/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/252/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca dlžníka : Michal Čonka, nar. 09.07.1954, Ladomirová 160, 090 03
Ladomirová , v súlade s § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárií správcu vo Vranove n./T., na ul. Dobrianskeho 1651
v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu
kancelárie , telefonický na tel. čísle: +421905709559 alebo prostredníctvom emailu : joravcova1@stonline.sk.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K037023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 160, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/252/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/252/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam čísla bankového účtu pre účely zloženia kaucie
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Michal Čonka, nar. 09.07.1954, Ladomirová
160, 090 03 Ladomirová, týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu podľa
ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za popretie
pohľadávky veriteľov. Účet je vedený v Tatra banke, a.s., Vranov n./T., IBAN : SK04 1100 0000 0026 28018037.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K037024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 160, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/252/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/252/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
: Michal Čonka, nar. 09.07.1954, Ladomirová 160, 090 03 Ladomirová, SR, oznamujem, že bol na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 2OdK/252/2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
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81/2019 z 26.04.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca JUDr. Jaroslava
Oravcová.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
bankrupt : Michal Čonka, nar. 09.07.1954, Ladomirová 160, 090 03 Ladomirová, SR, our duty is to inform you,
that District Court Prešov, No. 2OdK/252/2019, promulgated in the Commercial bulletin No. 81/2019 dated
60.04.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Jaroslava Oravcová as
the legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). K
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered onl by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the claim was alleged,
which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca / trustee

K037025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halušková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 216, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/747/2018 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/747/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca v konkurze na majetok dlžníka Anna Halušková oznamuje, že konkurz sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 29.04.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ján Surma, správca

K037026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulík Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná baňa 1534 / 12, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/546/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/546/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 2OdK/546/2018-19 zo dňa 02.10.2018 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Boris Kulík, nar. 20.04.1995, Kamenná Baňa 1534/12, 060 01 Kežmarok a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR pod č. S 1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné. Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 194/2018 dňa 08.10.2018, pod podacou značkou „K075460“.
Týmto ako správca dlžníka Boris Kulík, nar. 20.04.1995, Kamenná Baňa 1534/12, 060 01 Kežmarok oznamujem,
že postupom podľa § 166i ZKR som zistil majetok dlžníka, pričom súpis majetku všeobecnej podstaty bol
publikovaný v Obchodnom vestníku č. 34/2019 dňa 18.02.2019. Predmetný majetok bol speňažovaný v zmysle
§167q ods. 3 a §167p ZKR, pričom prvé kolo ponukového konania bolo publikované v Obchodnom vestníku č.
37/2019 dňa 21.02.2019, druhé kolo ponukového konania bolo publikované v Obchodnom vestníku č.
50/2019 dňa 12.03.2019 a tretie kolo ponukového konania bolo publikované v Obchodnom vestníku č.
63/2019 dňa 29.03.2019.
Prvé, druhé a tretie kolo ponukového konania bolo neúspešné a majetok dlžníka sa nepodarilo odpredať.
Konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Boris Kulík, nar.
20.04.1995, Kamenná Baňa 1534/12, 060 01 Kežmarok sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Boris Kulík, nar. 20.04.1995, Kamenná
Baňa 1534/12, 060 01 Kežmarok zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K037027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Hoangová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 53, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/779/2018 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/779/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty Anna Hoangová, nar. 26.07.1971, Mierová 53, 068
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01 Medzilaborce, týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú
po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Veriteľ:
Prihlásená suma:

Veriteľ:
Prihlásená suma:

TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty 7, Bratislava, IČO: 35 717 769
423,90 €

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436
1.236,97 €

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K037028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dreveniak Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varadka 64, 086 36 Varadka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/74/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/74/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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 dlžníka Miroslav
Dreveniak, nar. 04.03.1970, Varadka 64, 086 36 Varadka (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K037029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dreveniak Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varadka 64, 086 36 Varadka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/74/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/74/2019
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
Miroslav Dreveniak, nar. 04.03.1970, Varadka 64, 086 36 Varadka, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K037030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kokyová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/109/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/109/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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 dlžníka Silvia Kokyová,
nar. 31.12.1975, Stará Ľubovňa 064 01 (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje,
že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K037031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kokyová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/109/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/109/2019
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
Silvia Kokyová, nar. 31.12.1975, Stará Ľubovňa 064 01, 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

K037032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kyjovská Slavka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý Blich 29/249, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/270/2019 S911
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 03.05.2019

Okresný súd Prešov
2OdK/270/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, týmto oznamuje, že do správcovského
spisu úpadcu Slavka Kyjovská, nar. 27.5.1974, Starý Blich 249/29, 085 01 Bardejov, v minulosti podnikajúca pod
obchodným menom Slavka Kyjovská, IČO: 46039007, s miestom podnikania Starý Blich 249/29, 085 01 Bardejov
sp. zn. 2OdK/270/2019 S911, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od
12.30 hod. do 15.30 hod., v kancelárii správcu, po predchádzajúcom telefonickom alebo písomnom dojednaní so
správcom. Bližšie informácie budú poskytnuté na adrese správcu, resp. na tel. č. 051/7581849.
V Prešove, 29.4.2019
JUDr. Miloš Hnat, správca

K037033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Mariničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 2485/39, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/75/2017 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/75/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
01/2019
Navrhovateľ dražby:

JUDr. Marta Maruniaková - správca dlžníka Viera Mariničová
so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. 815

Dlžník v konkurze: Viera Mariničová, narodená 14.04.1964, trvale bytom Gen. Svobodu 2485/39, 069 01 Snina,
podnikajúci pod obchodným menom Viera Mariničová – BSS, s miestom podnikania Gen. Svobodu 2485/39, 069
01 Snina, IČO: 47 525 711

Dražobník:

JUDr. Marta Maruniaková – správca dlžníka Viera Mariničová
so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. 815

Na majetok dlžníka bol uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 2OdK/75/2017 zo dňa 28.júla 2017 vyhlásený
konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom Sov. Hrdinov
200/33, 089 01 Svidník, ktorá koná v mene dlžníka.
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Dátum konania dražby:

31. 05. 2019

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Miesto konania dražby:

Opakovanie dražby:

Deň vydania: 03.05.2019

Notársky úrad JUDr. Miroslava Červeňáka, notára so sídlom
Sovietskych
hrdinov
200/33,
089 01
Svidník
(
v administratívnej budove „AB“)

5.

poschodie

prvá dražba

Predmet dražby:
LV č.
2618

Okresný úrad, katastrálny odbor
Snina

Katastrálne územie
Snina

Okres
Snina

Obec
Snina

Parcely registra „C“
Parcelné číslo
3958/373
5652/10

Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie
Orná pôda

Výmera /m2/
434
613

Stavby
Súpisné číslo
2485
Bez súpisného čísla, nezapísaná na LV

Parcela
3958/373
3958/373

Druh stavby
Rodinný dom
garáž

Opis a stav predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 2485 sa nachádza v uličnej zástavbe, v lokalite IBV
Brehy na ulici Gen. Svobodu, na p. CKN č. 3958/373 k. ú. Snina, okres Snina. Rodinný dom je osadený na
svahovitom pozemku. Je riešený ako samostatne stojaci objekt, dvojpodlažný, nepodpivničený, murovaný. Vstup
do rodinného domu je z východnej strany. Krov domu sedlový, s hrebeňom orientovaným rovnobežne s uličnou
čiarou, krytina z vlnitých azbestocementových dosiek. Podľa potvrdenia Mesta Snina z 18.02.2016 bol rodinný
dom daný do užívania v r. 1989. Rodinný dom je napojený na elektrinu, verejný vodovod, kanalizáciu, na rozvod
zemného plynu. Prístup je priamo z mestskej komunikácie. Príslušenstvom rodinného domu je oplotenie pred
domom, oplotenie z bočnej strany, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, elektrická
prípojka, vodomerná šachta, spevnené plochy, oporný múrik, altánok na p. CKN 3958/373.
Vedľa domu sa nachádza garáž, postavená v roku 1990 ako jednopodlažný murovaný objekt, stavba nie je
zakreslená na katastrálnej mape. Technické riešenie garáže: základy bez podmurovky, iba základové pásy, zvislé
nosné konštrukcie murované z betónových tvárnic, strop železobetónový, krov sedlový, krytina strechy na krove
z azbestovocementových vlnoviek. Vonkajší povrch je upravený prevažne kamenným obkladom, vnútorný povrch
tvorí vápenná hladká omietka , okná jednoduché oceľové, podlahy cementový poter, vráta plechové.

Dom má prízemie ( 1.NP) a poschodie ( 2.NP). Na 1.NP je zádverie, obývacia izba, hobby miestnosť, chodba,
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špajz, kúpeľňa WC, kotolňa a kuchyňa, na 2.NP je chodba, dve izby, sklad, kúpeľňa + WC, obývacia izba
a loggia. Prvé podlažie je prístupné z dvora, priamo z terénu, z východnej strany vyrovnávacími schodmi do
zádveria, kde je hlavný vstup do domu. Zároveň je možnosť vstupu bočným vchodom z východnej strany do
hobby miestnosti, ktorá je s vnútornými priestormi domu komunikačne prepojená.
Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka pri nepodpivničených stavbách – priem. výška
podmurovky 50-100 cm z betónu. Murivo je z pórobetónových tvárnic skl. hr nad 30 do 40 cm. Deliace
konštrukcie tehlové. Omietky vnútorné štukové. Stropy s rovným podhľadom, železobetónové monolitické.
Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné strechy. Ostatné klampiarske konštrukcie
z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky škrabaný brizolit nad 2/3 omietanej plochy steny z jednej strany, nad ½
do 2/3 z dvoch strán, nad 1/3 do ½ omietanej steny z jednej strany. Obklady fasád z prírodného kameňa so 1/3
obkladanej steny z dvoch strán, nad 1/3 do ½ obkladanej steny z jednej strany. Dvere sú plné alebo zasklené
dyhované. Okná sú drevené zdvojené, okenné žalúzie kovové. Podlahy obytných miestností prevažne laminátové.
V ostatných miestnostiach sú z keramickej dlažby a PVC. Ústredné vykurovanie je teplovodné, s liatinovými
radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná motorická. Rozvod vody je z pozinkovaného potrubia teplej aj studenej.
V 1.NP je rozvod zemného plynu, kanalizácia do verejnej kanalizácie. Zdroj teplej vody - kotol ústredného
vykurovania. Zdroj vykurovania – kotol ústredného vykurovania na plyn. Vybavenie kuchyne – plynový sporák
s elektrickou rúrou, digestor, drezové umývadlo, kuchynská linka na báze dreva s celkovou dl. 3,0 m. Vnútorné
vybavenie – vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo 1 ks. Vodovodné batérie zmiešavacie 1ks, pákové nerezové 2
ks. Záchod splachovací 1 ks. Vnútorné obklady v kúpeľni, vaňa je obložená, v kuchyni pri sporáku a dreze, WC.
Kozub s vyhrievacou vložkou. Elektrický rozvádzač s poistkami. Druhé nadzemné podlažie je prístupné z interiéru
cez vnútorné schody.
Murivo je z tvárnic skl. hr 30 – 40 cm na maltu vápenno cementovú. Deliace konštrukcie tehlové. Omietky
vnútorné vápenné štukové. Strop s rovným podhľadom, betónový monolitický. Krov väznicový sedlový, krytina
z azbestocementových vlnitých dosiek. Klampiarske konštrukcie úplné strechy z pozinkovaného plechu, ostatné
sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky škrabaný brizolit nad 2/3 omietanej plochy steny z jednej strany,
nad ½ do 2/3 z dvoch strán. Nad 1/3 do ½ omietanej steny z jednej strany. Obklady fasád z prírodného kameňa
so 1/3 obkladanej steny z dvoch strán, nad 1/3 do ½ obkladanej steny z jednej strany. Dvere sú plné alebo
dyhované. Okná sú drevené zdvojené, okenné žalúzie kovové. Podlahy obytných miestností prevažne
z drevených vlysov. V ostatných miestnostiach sú z keramickej dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné,
s liatinovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná. Rozvod vody je z pozinkovaného potrubia teplej a studenej
z centrálneho zdroja. Vnútorné vybavenie – vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo 1ks. Vodovodné batérie ostatné
2ks. Záchod splachovací bez umývadla 1ks. Vnútorné obklady v kúpeľni, vaňa je obložená.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Práva a záväzky viaznuce
na predmete dražby: Na predmete dražby neviaznu žiadne práva a záväzky. Nie sú známe žiadne nájomné
zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
Poznámka: Pod P-198/18 sa poznamenáva, že na základe uznesenia Okresného súdu sp.zn. 2OdK/75/2017 zo
dňa 28.7.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Viera Mariničová, nar. 14.4.1964, trvale
bytom
Gen. Svobodu 2485/39, 069 01 Snina – č.z. 695/95.

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku: Meno znalca: Dátum vyhotovenia:
60/2018

Ing. Michal Malina

8.12.2018

Všeobecná cena odhadu:
82 300,00 €
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Najnižšie podanie: 82 300,00 €
Minimálne prihodenie: 200,00 €
Výška dražobnej zábezpeky: 8 200,00 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby
s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom, vo forme bankovej záruky alebo
notárskej úschovy
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:
JUDr. Marta Maruniaková, správca, so sídlom Sov. Hrdinov 200/33, 089 01 Svidník,
číslo účtu: SK12 0200 0000 0040 9932 8759, vedený vo VÚB, a.s., pobočka Svidník, BIC:SUBASKBX, var.
symbol: 012019

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade
peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby
bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál alebo
overená fotokópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky v prospech dražobníka, notárska úschova
v prospech dražobníka.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby bezhotovostným prevodom na bankový
účet zložiteľa, najneskôr do 5 dní od skončenia dražby alebo upustenia od dražby. Zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú
zábezpeku vkladom na účet je povinný oznámiť písomne dražobníkovi, najneskôr v deň konania dražby číslo
účtu, na ktoré mu bude zábezpeka v prípade neúspechu v dražbe vrátená. Dražobná zábezpeka zložená v deň
dražby do pokladne dražobníka bude vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to
v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, číslo účtu: SK 12 0200 0000 0040 9932 8759,
vedený vo VÚB, a.s., pobočka Svidník, BIC:SUBASKBX. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do
ceny dosiahnutej vydražením.

Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:

Obhliadka 1: 10.05.2019 o 16.00 hod.
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Obhliadka 2: 22.05.2019 o 16.00 hod.
Organizačné opatrenia: Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na tel. č.: 0905 849 537.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu za splnenia podmienky uhradenia ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej
lehote. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet
dražby odovzdá správca dlžníka – predchádzajúceho vlastníka. Zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia
ceny dosiahnutej vydražením prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Miroslav Červeňák, notár, Sovietskych
hrdinov 200/33, 089 01 Svidník.

Poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje dodržanie ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí,
že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby
v čase príklepu hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa
takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala takúto žalobu je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a žalobca. 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 keď neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.

Upozorňujem všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia
dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Podľa ustanovenia § 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov( ďalej len „ ZKR“) má oprávnená osoba so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, ak túto cenu uhradí správcovi do desať dní od
skončenia dražby.
Podľa ustanovenia § 167r ods.4 ZKR oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002Z.z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 Eur.
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Vo Svidníku, dňa 29.04.2019

Za navrhovateľa:

Za dražobníka:

JUDr. Marta Maruniaková

JUDr. Marta Maruniaková

správca úpadcu

správca úpadcu

K037034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Vašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juh 1065/33, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/53/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/53/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 5OdK/53/2019, zo dňa 31. 1. 2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Zdenka Vašková, nar. 10. 7. 1983, bytom Juh 1065/33, 093 01 Vranov nad Topľou a zároveň ma
súd ustanovil do funkcie správcu dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v OV č. 30/2019 dňa 12. 2. 2019, teda
účinky vyhlásenia konkurzu nastali 13. 2. 2019.
Týmto ako správca dlžníka oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistila žiaden majetok dlžníka.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Zdenka Vašková, nar. 10. 7.
1983, bytom Juh 1065/33, 093 01 Vranov nad Topľou sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Eva Orbanová, správca

K037035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svocáková Daniela, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 136/50, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/116/2019 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/116/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca v konkurze na majetok dlžníka Mgr. Daniela Svocáková oznamuje, že konkurz sa
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 29.04.2019
JUDr. Ján Surma, správca

K037036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Pištová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 240/15, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/138/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/138/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty .

V súpise majetku konkurznej podstaty dlžníka : Jana Pištová, nar. 19.11.1974, trvale bytom Mlynská 240/15, 059
16 Hranovnica, nie je zapísaný žiaden majetok.

Vo Vranove n.T., 29.04.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K037037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šalata Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udavské 401, 067 31 Udavské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 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/103/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/103/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata

Zabezpečený veriteľ:

Tatra banka, a.s.

Zabezpečená pohľadávka:

vedená v zozname pohľadávok pod č. 8

súpisová zložka majetku č. 1 - nehnuteľnosť
popis: pozemok registra C KN č. 100/1 nachádzajúci sa v zastavanom území obce, na ktorom sa nachádza
rodinný dom súp. č. 401 s príslušenstvom
Štát: Slovenská republika, Okres: Humenné, Obec: Udavské, Katastrálne územie: Udavské, List vlastníctva:
771, parcela: CKN č. 100/1 zastavané plochy a nádvoria výmere 507 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1,
súpisová hodnota: 4.091,49 €

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:

29.4.2019

Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

§ 167 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

Zabezpečovacie právo: Záložné právo
Zabezpečená suma: 47.700 €
Poradie záložného práva: prvé
Právny dôvod vzniku: Zmluva o záložnom práve zo dňa 16.11.2010,
Deň vzniku: 23.2.2011

V Prešove, 29.4.2019

JUDr. Miloš Hnat, správca

K037038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Pištová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 240/15, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/138/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/138/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, týmto ako správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka: Jana Pištová, nar. 19.11.1974, trvale bytom Mlynská 240/15, 059 16 Hranovnica, (ďalej aj ako len
„Dlžník“), oznamuje, že:
„ V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú 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.

Vo Vranove n.T., 29.04.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K037039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARENA CEDENT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1639, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 909
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/13/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/13/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: ARENA CEDENT, s.r.o., so sídlom Dobrianskeho 1639, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 909
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Timonova 13, 040 01 Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do
11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K037040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARENA CEDENT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1639, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 909
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/13/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/13/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, IČO:
47 817 003, správca úpadcu ARENA CEDENT, s.r.o., so sídlom Dobrianskeho 1639, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 36 714 909 zverejňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Debt Collector, s.r.o., so sídlom
Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 36 748 919 číslo zabezpečenej pohľadávky: 1.
Stavby:
Označenie
tretej
Dôvod zapísania
osoby, ktorej majetok
majetku
tretej
zabezpečuje záväzok
osoby do súpisu
Úpadcu
KLUB KRÉDO s.r.o.,
Nesplnenie výzvy
202 222,78 Pribinova 82, 093 01
správcu podľa §
€
Vranov nad Topľou,
79 ZKR
IČO: 36 610 844

Katastrálne Číslo
Spoluvlastnícky
Súpisová
p.č.
územie
LV
podiel tretej osoby hodnota

Popis

Štát Kraj

obec

Turistická
ubytovňa
Koliba

Vranov
SR nad
Topľou

Holčíkovce Holčíkovce

1642 640 1/1

Pozemky:

Druh

Výmera
Štát obec
v m2

Ostatná
plocha

1586

SR Holčíkovce

Ostatná
plocha

1134

SR Holčíkovce

Zastavaná
plocha
a 1138
nádvorie

SR Holčíkovce

Ostatná
plocha

SR Holčíkovce

157

Dôvod
Označenie
tretej
Spoluvlastnícky
zapísania
Katastrálne Číslo Parcelné
Súpisová osoby,
ktorej
podiel
tretej
majetku tretej
územie
LV
číslo
hodnota majetok zabezpečuje
osoby
osoby
do
záväzok Úpadcu
súpisu
KLUB KRÉDO s.r.o., Nesplnenie
16 859,18 Pribinova 82, 093 01 výzvy správcu
Holčíkovce 1229 628/75
1/1
€
Vranov nad Topľou, podľa § 79
IČO: 36 610 844
ZKR
KLUB KRÉDO s.r.o., Nesplnenie
12 054,42 Pribinova 82, 093 01 výzvy správcu
Holčíkovce 1642 628/60
1/1
€
Vranov nad Topľou, podľa § 79
IČO: 36 610 844
ZKR
KLUB KRÉDO s.r.o., Nesplnenie
12 096,94 Pribinova 82, 093 01 výzvy správcu
Holčíkovce 1642 640
1/1
€
Vranov nad Topľou, podľa § 79
IČO: 36 610 844
ZKR
KRÉDO-CLUB, s.r.o., Nesplnenie
Pribinova 82, 093 01 výzvy správcu
Holčíkovce 1647 628/77
1/1
1 668,91 €
Vranov nad Topľou, podľa § 79
IČO: 36 507 555
ZKR

LawService Recovery, k.s., správca

K037041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 155/72, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1974
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/231/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/231/2019
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: Marta Gabčová, nar.: 10.05.1974,
trvale bytom Slnečná 155/72, 059 01 Spišská Belá, 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 Marta Gabčová

(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

K037042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 155/72, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1974
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/231/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/231/2019
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: Marta Gabčová, nar.:
10.05.1974, trvale bytom Slnečná 155/72, 059 01 Spišská Belá, týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania
sp. zn. 2OdK/231/2019 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: 223119

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

382

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

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 Marta Gabčová

K037043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 155/72, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1974
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/231/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/231/2019
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: Marta Gabčová, nar.: 10.05.1974, trvale bytom Slnečná 155/72, 059 01 Spišská Belá, (ďalej
len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/231/2019 zo
dňa 11.04.2019, 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 77/2019 dňa 18.04.2019.
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/231/2019, dated on April 11th, 2019
bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets Marta Gabčová, born on May 10th, 1974,
residence at, Slnečná 155/72, 059 01 Spišská Belá, (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 77/2019 dated on April 18th,
2019.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2019 Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
The resolution of the District Court Prešov came into force on April 19th, 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/231/2019.
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/231/2019.
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
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
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

384

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,April 19th 2019
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka / debtor´s trustee,
Ing. Pavol KUBALA, PhD., komplementár spoločnosti / unlimited partner
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K037044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 157, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/5/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/5/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Michal Cina,
nar.: 11.12.1985, trvale bytom Ladomirová 157, 090 03 Ladomirová (ďalej len ako „Dlžník“), týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu,
a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 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.

S úctou,
Mgr. Ivan Mazanec
správca

K037045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giňová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lemešany 438/A, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/770/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/770/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Dana Giňová,
nar. 23.06.1970, trvale bytom Lemešany 438/A, 082 03 Lemešany (ďalej len ako „Dlžník“), týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu,
a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR posledná veta, a súčasne v
zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa do konkurzu
neprihlásil žiadny veriteľ, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.
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V zmysle ustanovenia § 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.

S úctou,
Mgr. Ivan Mazanec
správca

K037046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žecová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ukrajinská 4, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/149/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/149/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
na odpredaj súpisových zložiek majetku v konkurznom konaní ako súboru majetku

JUDr. Michael Medviď - správca
so sídlom, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S1566, tel.:
0918 530 350, email: medvid@medvid.sk, www.medvid.sk
správca konkurznej podstaty úpadcu:
Jana Žecová, nar. 21.03.1967, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, bydlisko: Ukrajinská 174/4, Michalovce
v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/149/2018

v zmysle §167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
vyhlasujem ponukové konanie na odpredaj majetku úpadcu zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty:

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 3
Pozemok parcelného čísla 2351 o výmere 3859m2, druh: Trvalý trávny porast, vedený na LV č. 3832, v k.ú.
Bežovce, obec Bežovce, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/6, ohodnotený znaleckým posudkom
č. 5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 57,99 Eur
Súpisová hodnota 57,99 Eur
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Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

_____________

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 4
Pozemok parcelného čísla 340/1 o výmere 37401 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 191, v k.ú. Jenkovce,
obec Jenkovce, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 2240/110880, ohodnotený znaleckým posudkom
č. 5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 1.052,58 Eur
Súpisová hodnota 1.052,58 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 5
Pozemok parcelného čísla 339/2 o výmere 95640 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č.756, v k.ú.
Jenkovce, obec Jenkovce, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 2240/110880, ohodnotený znaleckým
posudkom č. 5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 403,02 Eur
Súpisová hodnota 403,02 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 6
Pozemok parcelného čísla 339/3 o výmere 545 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č.756, v k.ú.
Jenkovce, obec Jenkovce, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 2240/110880, ohodnotený znaleckým
posudkom č. 5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 2,30 Eur
Súpisová hodnota 2,30 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

_____________

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 7
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Pozemok parcelného čísla 2189 o výmere 65720 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č.483, v k.ú.
Koňuš, obec: Koňuš, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 19437/5364000, ohodnotený znaleckým
posudkom č. 5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 14,24 Eur
Súpisová hodnota 14,24 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

___________________________

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 8
Pozemok parcelného čísla 63 o výmere 4013 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 325,16 Eur
Súpisová hodnota 325,16 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 9
Pozemok parcelného čísla 114/1 o výmere 2018 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 163,51 Eur
Súpisová hodnota 163,51 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 10
Pozemok parcelného čísla 172 o výmere 4163 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 337,31 Eur
Súpisová hodnota 337,31 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 11
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Pozemok parcelného čísla 254 o výmere 5616 m2, druh: ostatná plocha, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy,
obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č.
5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 81,27 Eur
Súpisová hodnota 81,27 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 12
Pozemok parcelného čísla 271 o výmere 5190 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 420,52 Eur
Súpisová hodnota 420,52 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 13
Pozemok parcelného čísla 342 o výmere 5214 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 422,47 Eur
Súpisová hodnota 422,47 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 14
Pozemok parcelného čísla 401 o výmere 5208 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 421,98 Eur
Súpisová hodnota 421,98 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 15
Pozemok parcelného čísla 450 o výmere 5296 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 429,11 Eur
Súpisová hodnota 429,11 Eur
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Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 16
Pozemok parcelného čísla 503 o výmere 4131 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy,
obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č.
5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 59,78 Eur
Súpisová hodnota 59,78 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 17
Pozemok parcelného čísla 553 o výmere 3699 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy,
obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č.
5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 53,53 Eur
Súpisová hodnota 53,53 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 18
Pozemok parcelného čísla 592/1 o výmere 4801 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 389,- Eur
Súpisová hodnota 389,- Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 19
Pozemok parcelného čísla 636 o výmere 10627 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č. 343, v k.ú.
Kristy, obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č.
5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 153,78 Eur
Súpisová hodnota 153,78 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
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_________

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 20
Pozemok parcelného čísla 213/1 o výmere 555603 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č. 475, v k.ú.
Kristy, obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 42/8480, ohodnotený znaleckým posudkom
č. 5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 477,85 Eur
Súpisová hodnota 477,85 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

_________________
Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 21
Pozemok parcelného čísla 459/301 o výmere 1041 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 618, v k.ú. Kristy,
obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/83, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019,
Ing. Anton Durkáč, na sumu 12,19 Eur
Súpisová hodnota 12,19 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 22
Pozemok parcelného čísla 459/302 o výmere 2856 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 618, v k.ú. Kristy,
obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/83, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019,
Ing. Anton Durkáč, na sumu 33,46 Eur
Súpisová hodnota 33,46 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 23
Pozemok parcelného čísla 459/303 o výmere 2710 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 618, v k.ú. Kristy,
obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/83, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019,
Ing. Anton Durkáč, na sumu 31,75 Eur
Súpisová hodnota 31,75 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
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Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 24
Pozemok parcelného čísla 459/304 o výmere 1148 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 618, v k.ú. Kristy,
obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/83, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019,
Ing. Anton Durkáč, na sumu 13,45 Eur
Súpisová hodnota 13,45 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

______________

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 25
Pozemok parcelného čísla 634/1 o výmere 892 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 1054, v k.ú. Sejkov, obec:
Sejkov, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/24, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 42,25 Eur
Súpisová hodnota 42,25 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 26
Pozemok parcelného čísla 634/3 o výmere 1784 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 1054, v k.ú. Sejkov, obec:
Sejkov, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/24, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 84,52 Eur
Súpisová hodnota 84,52 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 27
Pozemok parcelného čísla 635/3 o výmere 1841 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 1054, v k.ú. Sejkov, obec:
Sejkov, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/24, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 87,22 Eur
Súpisová hodnota 87,22 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
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Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 28
Pozemok parcelného čísla 637/1 o výmere 23040 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 1054, v k.ú. Sejkov,
obec: Sejkov, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/24, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019,
Ing. Anton Durkáč, na sumu 1091,61 Eur
Súpisová hodnota 1091,61 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 29
Pozemok parcelného čísla 637/4 o výmere 46087 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 1054, v k.ú. Sejkov,
obec: Sejkov, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/24, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019,
Ing. Anton Durkáč, na sumu 2183,55 Eur
Súpisová hodnota 2183,55 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu

a teda vyzývam záujemcov o nadobudnutie tohto majetku na predkladanie ponúk za nasledovných pomienok:
1. Prihliada sa len na tie ponuky, ktoré boli doručené správcovi osobne alebo poštou na adresu: Správca
JUDr. Michael Medviď, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, alebo aj mailom na medvid@medvid.sk, a to v
lehote 14 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť a na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada. Písomná ponuka musí obsahovať kto ponuku robí: fyzická
osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo alebo email, právnická osoba
uvidie obchodné meno, IČO, sídlo, tel. email a akú kúpnu cenu záujemca za konkrétne jednotlivé
súpisové zložky ponúka, prípadne za skupiny súpisových zložiek majetku.
2. Prihliada sa len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na správcovský účet Jana Žecová: IBAN: SK15 1100 0000 0029 3926 0672 a to najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Do správy uvedte meno záujemcu ktorý urobil písomnú ponuku.
3. V ponukovom konaní rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.

Záujemcovia môžu súpisové zložky ohliadnuť, môžu sa informovať u správcu na tel. čísle 0918 530 350, alebo
emailom na medvid@medvid.sk, na požiadanie zašlem znalecký posudok, ktorým boli vyššie uvedené súpisové
zložky majetku ohodnotené.

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

395

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Košice, dňa 29.04.2019

JUDr. Michael Medviď - správca

Deň vydania: 03.05.2019

K037047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Zachar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Užhorodská 1033/1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/91/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/91/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Daniela Tarhajová, správca dlžníka: Jozef Zachar, nar. 10. 1. 1973, bytom: Užhorodská 1033/1, 040 01
Košice 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 týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K037048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Bednáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišovská 372/4, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/88/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/88/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Daniela Tarhajová, správca dlžníka: Jana Bednáriková, nar. 31. 7. 1972, bytom: Trebišovská 372/4, 040 11
Košice 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 týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K037049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Béla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 7/4, 076 61 Višňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/12/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie výsledku verejného ponukového konania
JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: František Béla, nar.
5. 8. 1970, bytom: Ružová 7/4, 076 61 Višňov týmto oznamuje, že 2. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol publikovaný v OV č. 53/2019 dňa 15.
3. 2019 bolo neúspešné, keďže sa neprihlásil žiaden záujemca.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K037050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Béla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 7/4, 076 61 Višňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/12/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: František Béla, nar.
5. 8. 1970, bytom: Ružová 7/4, 076 61 Višňov týmto v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 53/2019 dňa 15. 3. 2019 (číslo
zverejnenia K023207), a to:
osobný automobil, značka: CITROEN XSARA PICASSO 1,8 l, karoséria: BB skriňová dodávková, farba: šedá
metalíza, rok výroby: 2002, počet najazdených km: 222 448, ev. číslo: MI533CC, VIN: VF7CH6FZB39270195,
súpisová hodnota: 500,- €.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: Werferova 1, 040 11 Košice
v neporušenej obálke s označením “ponukové konanie František Béla – neotvárať“ v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK94 8330 0000 0022 0130 6507,
vedeného vo Fio banke, a.s., zálohu vo výške 100 % ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť pripísaná
v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Záujemca je povinný k ponuke
priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
3. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššie navrhovanou kúpnou cenou.
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO a kópiu výpisu
z obchodného registra alebo iného registra.
5. Ponuka musí obsahovať i číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
záujemca nebude úspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. 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 rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
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

397

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

8. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne do
14 dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903 643 080 alebo
na e-mailovej adrese: daniela.tarhajova@gmail.com
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K037051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulina Faková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 77, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/74/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/74/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Paulina Faková, nar. 24.05.1958, bytom Blažice 77, 044 16 Blažice, týmto
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. 166i ods.
1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov
a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné
a možno ich zabezpečiť s nepatrenými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca v y z ý v a veriteľov, aby v prípade, ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznamu.

V Košiciach dňa 29.04.2019
JUDr. Jozef Vaško, správca
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K037052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Stuľáková v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 116, 072 31 Vinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.1.1977
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/98/2019 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/98/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Denisa
Stuľáková v konkurze, 072 31 Vinné 116, nar. 5. 1. 1977 týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu sa končí, keďže bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohoto oznámenia v Obchodnom vestníku sa podľa § 167v, ods. 1, alinea 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konkurz
zrušuje.

V Košiciach, dňa 29. 4. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K037053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAND FOOD INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 56, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 598 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2018 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Iné zverejnenie

V zmysle § 92 ods. 1 písm. e/ ZKR a podľa záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 27.03.2019, správca
úpadcu BRAND FOOD INVEST s. r. o., so sídlom Popradská č. 56, 040 01 Košice, IČO: 46 598 421, vyhlasuje:
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2. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu - súp. zl. majetku č. 1: peňažná
pohľadávka vo výške 1.730.397,66 EUR voči spoločnosti chrysso s.r.o., Popradská č. 56, 040 01 Košice, IČO:
44 459 751, právny dôvod vzniku: odstúpenie od Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 26.06.2017.

Podmienky účasti na ponukovom konaní:
1. Záujemcovia môžu zasielať svoje ponuky do 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku vo forme poštovej zásielky alebo osobne v zalepenej obálke s výrazným označením "Konkurz - BRAND
FOOD INVEST - neotvárať" na adresu: JUDr. Miroslav Vereb, Hrnčiarska 3, 040 01 Košice.
2. Každý záujemca môže predložiť pre aktuálne kolo len jednu ponuku.
3. Náležitosti písomnej ponuky:
- výška navrhovanej kúpnej ceny/odplaty za postúpenie pohľadávky s tým, že kúpna cena musí byť uhradená pri
podpise zmluvy;
- nezameniteľné označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
- pri záujemcovi - fyzickej osobe: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, resp. IČO a miesto podnikania ak
ide o živnostníka a predloženie fotokópie občianskeho preukazu;
- pri záujemcovi - právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO a predloženie výpisu z obchodného,
živnostenského alebo iného registra (resp. iné oprávnenie) nie staršie ako jeden mesiac;
- doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 6 ako príloha.
4. Záujemcom budú poskytnuté všetky informácie k ponúkanej pohľadávke, ktoré sú správcovi známe.
5. V 2. kole je jediným kritériom pre určenie víťaznej ponuky najvyššia ponúknutá cena, ktoré nesmie byť
neprimeraná.
6. Každý záujemca je povinný zložiť s ponukou zábezpeku vo výške 50.000 EUR na účet správcu vedený
v UniCredit Bank, a.s., IBAN: SK70 1111 0000 0001 0087 7010. Ak ponuka záujemcu nebude víťazná, správca
do 5 dní od vyhodnotenia ponukového konania celú zábezpeku vráti na účet záujemcu. Ak záujemca nezloží
zábezpeku, jeho ponuka nebude akceptovaná v ponukovom konaní.
7. Na ponuky, ktoré budú správcovi predložené po lehote alebo nebudú spĺňať podmienky tohto ponukového
konania sa nebude prihliadať.

Otvorenie obálok vykoná správca do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Výber záujemcu podlieha
schváleniu veriteľským výborom, ktorý rozhodne o výbere záujemcu, s ktorým správca uzatvorí zmluvu
o postúpení pohľadávky. Z otvárania a vyhodnotenia doručených ponúk sa vyhotoví úradný záznam.

Košice, 29.04.2019
JUDr. Miroslav Vereb, správca
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K037054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Priška Balogová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolný rad 15, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.1.1965
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/380/2018 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/380/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe nehnuteľností

Dátum, miesto a čas otvorenia dražby: 6. 6. 2019 o 9.00 hod. na Notárskom úrade JUDr. Martiny Mižíkovej, Nám.
osloboditeľov 20, 040 01 Košice
Dražobník: ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s., Národná tr. 4, 040 01
Košice – správca Priška Balogová v konkurze, Kostolný rad 15, 077 01 Kráľovský Chlmec, nar. 1. 1. 1965 podľa
uznesenia Okresného súdu Košice I zo dňa 19. 9. 2018 sp. zn. 26 OdK 380/2018
Označenie dražby: prvá dražba
Licitátor: JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA, Masarykova 2, 040 01 Košice
Navrhovateľ: ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s., Národná tr. 4, 040 01
Košice – správca Priška Balogová v konkurze, Kostolný rad 15, 077 01 Kráľovský Chlmec, nar. 1. 1. 1965 podľa
uznesenia Okresného súdu Košice I zo dňa 19. 9. 2018 sp. zn. 26 OdK 380/2018, GSM: 0905 732 444, email:
rudomanik@gmail.com
Označenie predmetu dražby a práv i záväzkov na ňom viaznúcich: nehnuteľný majetek zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 229/2018 zo dňa 28. 11. 2018 tvoriaci nasledovnú oddelenú podstatu:
nehnuteľností úpadcu zapísané na katastrálnom odbore Okresného úradu Trebišov v k. ú. Kráľovský Chlmec:
- na LV č. 1377 v podieli 1/1 ako rodinný dom s. č. 318 na parcele č. 32 a parcela registra „C“ č. 32 s výmerou
214 m2 evidovaná ako zastavaná plocha a nádvorie v cene podľa znaleckého posudku Ing. Juraja Katocza č.
9/2019 z 3. 2. 2019 hodnota nehnuteľností v sume 9 900,- eur po zaokrúhlení.

ČASŤ B. VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Priška Balogová rod Varádiová, Kostolný rad 15, 077 01 Kráľovský Chlmec, nar. 1. 1. 1965
Poznámka: P-395/2018-Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu Priska Balogová v konkurze
bytom Kostolný rad . 077 01 Kráľovský Chlmec, nar. 1.1.1965 podľa zákona č. 7/2005 § 48 ustanovený správca
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k.s. IČO : 44653981, Národná tr. 4, 040 01
Košice, JUDr. Rudolf Maník, PhD., MBA, MHA - komplementár zo dňa 21.11.2018 - č. z. 2142/2018
Titul nadobudnutia: darovacia zmluva V – 739/2004 č. z. 527/2004
ČASŤ C: ŤARCHY: Bez zápisu.
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Dražbu vykoná správca.

Opis práv: predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 92 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z. z. Predmet dražby sa
predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.6 zák. č. 7/2005 Z. z.

Opis stavu predmetu dražby: predmetom dražby je rodinný dom z roku 1932 po rekonštrukcii domu z rokov 1958
a 2006. V danej lokalite neboli zistené žiadne riziká, ktoré by vplývali na využívanie nehnuteľnosti. V dome s 1
nadzemným podlažím sú 4 obytné miestnosti a príslušenstvo ( predsieň, veranda, kuchyňa, kúpeľňa, toaleta,
komora a garáž ).

Poznámky na LV: uvedené v časti B listu vlastníctva

Titul nadobudnutia: darovacia zmluva V – 739/2004 č. z. 527/2004

Termín a miesto obhliadky: 20. 5. 2019 o 18.00 hod. Kostolný rad 15, 077 01 Kráľovský Chlmec a 27. 5. 2019 o
18.00 hod. Kostolný rad 15, 077 01 Kráľovský Chlmec

Cena najnižšieho podania a minimálneho prihodenia, úhrada ceny dosiahnutej vydražením: najnižšie podanie á
9 900,- € a minimálne prihodenie á 500,- €, vydražiteľ musí cenu dosiahnutú vydražením uhradiť do 15 dní od
skončenia dražby na účet č. 2621723120/1100

Osvedčujúci notár: JUDr. Martina Mižíková, Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice

Nadobudnutie vlastníckeho práva: vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote

Podmienky odovzdania predmetu dražby: po nadobudnutí vlastníckeho práva odovzdá dražobník predmet dražby
v stave ako bol vydražený

Poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo 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 zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; 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 príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi
súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
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predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. 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.

V Košiciach, dňa 29. 4. 2019
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
Komplementár

K037055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lalik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/180/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/180/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 17.04.2019, sp. zn.: 26Odk/180/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ján Lalik, narodený 24.02.1970, bytom Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce(ďalej len „dlžník“),
pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu Mgr. Peter Pihorňa – správca
so sídlom Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č
80/2019 zo dňa 25.04.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa 26.04.2019

V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30
hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do
správcovského spisu je nutné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0902 251 466, prípadne na
adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: office@akpihorna.sk.
V Košiciach, dňa 29.04.2019
Mgr. Peter Pihorňa, správca

K037056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lalik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.2019
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/180/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/180/2019
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.5.2000 oznamujem, že na
majetok úpadcu, Ján Lalik, trvale bytom Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce, bol Uznesením Okresného súdu
Košice I sp. zn. 26Odk/180/2019 zo dňa17.04.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovený
Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom kancelárie: Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 80/2019 dňa 25.04.2019, právoplatnosť nadobudlo
dňa 26.04.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th May
2000, as the trustee of bankrupt Ján Lalik , residence Slavošovce 283, 049 36 Slavošovce,(Hereinafter
„bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court in Košice I No. 26Odk/180/2019 dated 17.04.2019
declared the bankcruptcy of the bankrupt.
This resolution of the District Court Košice I was published in the Commercial bulletin No. 80/2019 on 25.04.2019
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Peter Pihorňa, seated Námestie
osloboditeľov No. 3, 040 01 Košice as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Košice I became valid on 26.04.2019. This day the bakruptcy was declared.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be lodged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
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).
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

405

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
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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. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Košiciach, dňa 29.04.2019, In Košice on 29.04.2019
Mgr. Peter Pihorňa, správca

K037057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Tink
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Ľ.Štúra 969/13, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/3052018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/305/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Boris Tink, nar. 14.10.1975, bytom Námestie Ľ. Štúra 969/13, 045 01
Moldava nad Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: Boris Tink BOMA, s miestom podnikania: Námestie Ľ.
Štúra 969/13, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 37639609 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“)

oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 13.09.2018, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Oznámenie o tom, že dlžník nevlastní žiadny majetok, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 47/2019 dňa
07.03.2019.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Boris Tink, nar. 14.10.1975, bytom Námestie Ľ. Štúra 969/13, 045 01
Moldava nad Bodvou, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Boris Tink,
nar. 14.10.1975, bytom Námestie Ľ. Štúra 969/13, 045 01 Moldava nad Bodvou, podnikajúci pod
obchodným menom: Boris Tink BOMA, s miestom podnikania: Námestie Ľ. Štúra 969/13, 045 01 Moldava
nad Bodvou, IČO: 37639609 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, uznesením Okresného súdu Košice I
č.k. 30OdK/305/2018 zo dňa 20.12.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 1/2019 dňa 02.01.2019,
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 29.04.2019
JUDr. Jozef Vaško, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Petrušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskovany 57, 053 21 Lieskovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/51/2019 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/51/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Miroslav Vereb, správca dlžníka: Anna Petrušková, nar.: 21.09.1950, bytom: Lieskovany č. 57, 053 21
Lieskovany, potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že konkurz sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V
Košiciach
JUDr. Miroslav Vereb, správca

dňa

29.04.2019

K037059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kijeková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stálicová 1476/1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/167/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/167/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Monika Kijeková, narodená: 03.11.1980, bytom: Stálicová 1476/1,
040 12 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Monika Kijeková AKROPOLIS, s miestom podnikania:
Stálicová 1, 040 12 Košice-Nad Jazerom, IČO: 41225139 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
10.03.2008, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/167/2019, týmto v súlade s
§ 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) v spojení s § 167l ods. 5 ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného
veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR v spojení s § 167l ods. 5 ZKR, že preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 19
ZKR sú povinní zložiť na účet IBAN: SK84 8120 0000 0000 2783 6924 vedený v Privatbanka, a.s. Veriteľ
popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok a do správy pre prijímateľa uviesť spisovú značku konkurzného konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kijeková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stálicová 1476/1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/167/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/167/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Monika Kijeková, narodená: 03.11.1980, bytom: Stálicová 1476/1,
040 12 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Monika Kijeková AKROPOLIS, s miestom podnikania:
Stálicová 1, 040 12 Košice-Nad Jazerom, IČO: 41225139 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
10.03.2008, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/167/2019, 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 9:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť na tel. č.
055/7296116 alebo e-mailom na adrese: bodnar@bodnarlegal.sk.

K037061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T.R.H., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 50 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 658 025
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: T.R.H., s.r.o., so
sídlom: Moyzesova 50, 040 01 Košice, IČO: 46 658 025 (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874
Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

115,36 eur
1
neuplatnené
6/8
17.04.2019

V Košiciach, dňa 26.04.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirga Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Luník IX -, 040 11 Košice - Luník IX
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/127/2019 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/127/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstát.
Mgr. Stanislav Praskai

K037063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Makula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Fabiniho 2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1974
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/177/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/177/2019
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 úpadcu
Milan Makula, nar. 06.08.1974, trvale bytom J. Fabiniho 2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
oznamujeme, že bol na majetok úpadcu uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn. 26OdK/177/2019 zo dňa
17.04.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 80/2019 zo dňa 25.04.2019 vyhlásený konkurz a za správcu
úpadcu bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
trustee of bankrupt Milan Makula, born 06.08.1974, res. J. Fabiniho 2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak
Republic our duty is to inform you, that District Court Košice I, No. 26OdK/177/2019 on the 17.04.2019 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 80/2019 from 25.04.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed our company 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 (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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).
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.

In Košice, 29.04.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Makula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Fabiniho 2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1974
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/177/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/177/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO:
36 669 415, zn. správcu: S1169, správca úpadcu Milan Makula, nar. 06.08.1974, trvale bytom J. Fabiniho
2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 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: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR: „Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „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 zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
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. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
V Košiciach, dňa 29.04.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K037065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zemir s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 20, 040 11 Košice - mestská časť Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 844 888
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2018 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ZVEREJNENIE BANKOVÉHO ÚČTU, NA KTORÝ MOŽNO SKLADAŤ KAUCIU
JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: ZEMIR, s.r.o., Rožňavská 20, 040 11 Košice, IČO: 36 844 888,
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky
veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu IBAN: SK36 0900 0000 0051 5680 6281, vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s.
Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € 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. František Lukáč, správca

K037066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zemir s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 20, 040 11 Košice - mestská časť Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 844 888
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2018 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: ZEMIR s.r.o., Rožňavská 20, 040 11 Košice, IČO: 36844888,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 03. 07. 2019 o 10.00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Františka Lukáča so
sídlom: Košická 56, 048 01 Rožňava. Program schôdze veriteľov: 1. Prezentácia účastníkov - otvorenie 2. Správa
o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba veriteľského výboru 4. Hlasovanie o odvolaní správcu 5.
Záver. Prezentácia účastníkov konania bude od 9.45 - 10.00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby výpis z OR nie starší ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu
splnomocnením, alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti. JUDr. František Lukáč, správca

K037067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CASSIS Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prasličková 226/22 / 0, 040 17 Košice - Šebastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 916 853
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2018 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpisová zložka majetku č. 1
Druh súpisovej zložky:
Peňažná pohľadávka
Celková suma
2.486,60 EUR
Mena
EURO
Právny dôvod vzniku
Právo na vrátenie preplatku faktúry č. 8402456912 zo dňa 12.12.2018
Dlžník
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256
Deň zapísania majetku: 26.04.2019
Dôvod zapísania majetku: § 67 ods. 1 písm. a) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Dôvod
vylúčenia majetku:
Sporný zápis:
-

V Košiciach dňa 26.04.2019
JUDr. Marek Radačovský, správca

K037068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šípkova 8, 040 01 Košice-Vyšné Opátske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/56/2018 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/56/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1763, správca dlžníka Štefan Kováč, narodený:
07.02.1960, bytom: Šípkova 8, 040 01 Vyšné Opátske Košice (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka:
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Iná majetková hodnota
Dôvod zápisu Dátum zápisu
Číslo súpisovej
Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis
zložky
hodnota v €
majetku
majetku
Obchodný podiel v spoločnosti STAR - EX SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Mateja
§ 167h ods. 1
Bela 2496/8, Trenčín 911 08, IČO: 36 344 427, zapísaná v Obchodnom registri
1.
29.4..2019
995,82
ZKR
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 15669/R, podiel, vklad: 995,82 €
(30000,-Sk_ rozsah splatenia: 995,82 €(30000,-Sk)

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K037069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Senoza s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na hore 1726/2, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 331 350
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľné veci
Por.
číslo

Druh

Popis

Približný
rok výroby

Stav

Súpisová
hodnota
EUR

1.

osobný
automobil
Ford

osobný automobil, značka: Ford S-MAX,
kategória: M1, VIN: WF0SXXGBWSBE07107,
EČV: KE281KP, farba: čierna metalíza

2011

opotrebovaný

8 400,00 €

Dôvod
Deň
zapísania do zapísania do
súpisu
súpisu
§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

29.4.2019

K037070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Pechová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 369 26, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/171/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/171/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca úpadcu: Renata Pechová, nar.: 22.02.1976, bytom: Smreková
369/26, 052 01 Spišské Tomášovce, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Žižkova 6, 040 01 Košice, a to
počas stránkových hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu office@ak-havlatova.sk
alebo telefonicky na tel. č. 055/6771044.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca
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K037071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Pechová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 369 26, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/171/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/171/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca úpadcu: Renata Pechová, nar.: 22.02.1976, bytom: Smreková
369/26, 052 01 Spišské Tomášovce, v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky. Účet je
vedený v Tatra banke, a.s.
IBAN: SK 39 1100 0000 0026 2371 6039
BIC: TATR SK BX
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K037072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Pechová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 369 26, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/171/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/171/2019
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
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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
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní ako správca dlžníka (úpadcu) Renata Pechová, nar.: 22.02.1976, bytom: Smreková
369/26, 052 01 Spišské Tomášovce, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Košice
I, sp. zn. 26OdK/171/2019 zo dňa 17.04.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 80/2019 dňa
25.04.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the administrator of bankrupt Renata Pechová, nar.: 22.02.1976, bytom: Smreková 369/26, 052 01 Spišské
Tomášovce, our duty is to inform you, that District Court in Košice I, No. 26Odk/171/2019 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 80/2019 from 25.04.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Andrea Havlatova Rajczyova as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

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
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zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

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;
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d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
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).
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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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).

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

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

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca (administrator)

K037073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kankulová Réka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasná 1234 / 12, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/90/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/90/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku – Kankulová Réka, nar. 28.12.1983, bytom Jasná 1234/12, 048 01 Rožňava
Súpisová zložka majetku č. 1 - 40
Okres Rožňava
súpisová zložka majetku Súpisová Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva Číslo parcely Druh pozemku
hodnota

Výmera m2 Podiel

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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20
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23
24
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26
27
28
29
30
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32
33
34
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40 x

€
6000
441
1,23
0,85
0,90
1,98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,96
3,84
3,75
0
0
0
31,38
0
1
1
72
53
1
1
1
290
6,83
941
3600
2600
0
0
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Gemerská Panica
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves
Dlhá Ves

664
296
466
466
466
466
495
495
195
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
503
503
503
503
504
504
504
504
504
112
112
112
832
839
840
840
1162
1298
700

838
74/2
498
1088
1272
1461
632/1
633/1
634/1
1128
1129
1130
1312
1313
1314
1502
1503
1504
1542
1543
1544
647
1143
1327
1519
648
1144
1328
1520
1528
1685
1686
1687
1606/1
1597
1606/2
1957
2081
1609
252
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Lesný pozemok
Záhrada
Trvalý trávnatý porast
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý trávnatý porast
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý trávnatý porast
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Lesný pozemok
Orná pôda
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Orná pôda
Trvalý trávnatý porast
Zastavaná plocha a nádvorie

4560
669
329
38
40
88
11
13
14
16
15
13
24
25
26
26
32
31
528
512
502
14
1143
1327
1519
648
1144
1328
1520
1528
1685
1686
1687
1606/1
1597
1606/2
1957
2081
1609
252

1/1
1/2
3/32
3/32
3/32
3/32
36/1152
36/1152
36/1152
36/1152
36/1152
36/1152
36/1152
36/1152
36/1152
36/1152
36/1152
36/1152
36/1152
36/1152
36/1152
1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
36/1152
36/1152
36/1152
1/96
1/96
1/96
1/96
1/2
1/96
1/2

Poznámka znak x znamená : Ťarcha – právo bezplatného doživotného bývania a užívania nehnut.v prospech
Ireny Kankulovej, rod.Pásztorovej, nar. 10.8.1940 – 29/10
Zapísané : dňa 25.4.2019
Právny dôvod zapísania majetku: § 167h ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.

Súpisová zložka majetku č. 41.:

Právny dôvod zapísania majetku:
Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti Atrium s.r.o., IČO 36 211 851, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I. oddiel: Sro, vložka č. 13024/V, podľa § 167h ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
Výška obchodného podielu 1.659,69 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota majetku : 1.659,69 €
Zapísané dňa: 25.4.2019

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K037074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Bartoši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravany 217, 072 03 Moravany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/10/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/10/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODTSTATY

Deň zápisu: 29.04.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 psím. a) ZKR – majetok patriaci úpadcovi
1)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 21571 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Sobrance
Obec: KRISTY
Katastrálne územie: Kristy
Číslo LV: 452
Číslo parcely: 160/144
Spoluvlastnícky podiel: 3/16
Súpisová hodnota majetku: 1.000,- Eur

2)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 2258 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Sobrance
Obec: KRISTY
Katastrálne územie: Kristy
Číslo LV: 477
Číslo parcely: 244
Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Súpisová hodnota majetku: 50,- Eur

3)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 1641 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Michalovce
Obec: MORAVANY
Katastrálne územie: Moravany
Číslo LV: 2654
Číslo parcely: 4434
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 400,- Eur

4)
Typ súpisovej položky majetku: Súbor pozemkov
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 869 m2
Štát: Slovenská republika
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

424

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

Okres: Sobrance
Obec: KRISTY
Katastrálne územie: Kristy
Číslo LV: 692
Číslo parcely: 185
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 2938 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Sobrance
Obec: KRISTY
Katastrálne územie: Kristy
Číslo LV: 692
Číslo parcely: 186
Spoluvlastnícky podiel: 1/8
Súpisová hodnota súboru pozemkov: 400,- Eur

5)
Typ súpisovej položky majetku: Súbor pozemkov
Štát: Slovenská republika
Okres: Sobrance
Obec: JENKOVCE
Katastrálne územie: Jenkovce
Číslo LV: 626
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 3021 m2
Číslo parcely: 341/17
Spoluvlastnícky podiel: 1/576
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 4413 m2
Číslo parcely: 341/24
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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Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 4563 m2
Číslo parcely: 342/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/4
Súpisová hodnota súboru pozemkov: 750,- Eur

6)
Typ súpisovej položky majetku: Hnuteľná vec
Druh: osobné motorové vozidlo
Značka: HYUNDAI SANTA FE AC KOMBI
Evidenčné číslo vozidla: MI 423 CK
VIN: KMHSH81XCAU621329
Farba: strieborná metalíza svetlá
Dátum prvej evidencie: 04.08.2010
Stav: bežné opotrebenie
Umiestnenie: Moravany
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 2.300,- Eur

JUDr. Jozef Vaško
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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K037075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Verebesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Podjavorinskej 1027/6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1966
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/76/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/76/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
príslušná kancelária Južná trieda 48, 040 01 Košice ako správca dlžníka Eva Verebesová, nar. 01.09.1966,
bytom Ľ. Podjavorinskej 1027/6, 040 11 Košice týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje

K037076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strompf Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšek nad Hnilcom 405, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/29/2017 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/29/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 32OdK/29/2017 zo dňa 06.07.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Radovan Strompf, narodený: 07.03.1970, bytom: Mníšek nad Hnilcom 405, 055 64 Mníšek nad Hnilcom a
ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1763 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01
Michalovce.
Týmto ako správca dlžníka Radovan Strompf, narodený: 07.03.1970, bytom: Mníšek nad Hnilcom 405, 055 64
Mníšek nad Hnilcom oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som zistil majetok dlžníka, pričom súpis
majetku všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 222/2017 dňa 22.11.2017. Predmetný
majetok bol speňažovaný v zmysle §167q ods. 3 a §167p ZKR, pričom prvé kolo ponukového konania bolo
publikované v Obchodnom vestníku č. 43/2019 dňa 01.03.2019, druhé kolo ponukového konania bolo publikované
v Obchodnom vestníku č. 56/2019 dňa 20.03.2019 a tretie kolo ponukového konania bolo publikované v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku č. 68/2019 dňa 05.04.2019.
Prvé, druhé a tretie kolo ponukového konania bolo neúspešné a majetok dlžníka sa nepodarilo odpredať.
Konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Radovan Strompf,
narodený: 07.03.1970, bytom: Mníšek nad Hnilcom 405, 055 64 Mníšek nad Hnilcom sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Radovan Strompf, narodený:
07.03.1970, bytom: Mníšek nad Hnilcom 405, 055 64 Mníšek nad Hnilcom zrušuje.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K037077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 18/12, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/60/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/60/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 19.02.2019, sp. zn.: 31Odk/60/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Mariana Rácová, Rybbničná 18/12, 076 17 Nižný Žipov (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným
uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu spoločnosť Mgr. Peter Pihorňa, správca, so sídlom
Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 39/2019 zo
dňa 25.02.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa 26.02.2019.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ako správca majetku dlžníka Mariana Rácová, Rybničná 18/12, 076 17 Nižny Žipov, po zistení, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že sa
konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 29.04.2019
Mgr. Peter Pihorňa, 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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K037078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováková Patrícia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorkinova 763/16, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/510/2018 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/510/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Patrícia Nováková, nar. 06.12.1980, bytom Dvorkinova 763/16, 040 22
Košice oznamuje v súlade s ust. § 167n ods.1 nadväznosti na § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v vyhlásenie 3.kola ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania: spoluvlastnícky podiel vo výške 1/70 k pozemku parcely registra "E"
parc.č.1968/10 , druh pozemku orná pôda o výmere 45945m2, nachádzajúci sa v k.ú.Krátke Kesy, obec
Marcelová, okres Komárno, zapísaný na LV č.2794.
Súpisová hodnota majetku je 355,75-€.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o predmet ponukového konania doručia svoje ponuky písomne v zalepenej obálke s označením
"Ponukové konanie -Nováková - neotvárať". Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu:Nerudova 6, 040
01 Košice. Lehota na podávanie ponúk je 15 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. V treťom kole ponukového konania správca odmietne všetky ponuky s cenou nižšou ako 10 % súpisovej
hodnoty (minimálna cena). Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom, sa neprihliada.
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí obsahovať presné označenie záujemcu:
- záujemca - právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra,
- záujemca - fyzická osoba, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu živnostenského registra
alebo kópiu osobného dokladu,
- musí obsahovať záväzný návrh cenovej ponuky v eurách,
- musí byť doručený osobne alebo zaslaný poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením
„ponukové konanie Nováková – NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
- záujemca je povinný vykonať úhradu ponúknutej ceny na účet správcu v lehote termínu doručovania obálok s
ponukou podľa Obchodného vestníka na číslo účtu správcu IBAN:SK31 1100 0000 0026 2172 1766.
4. Otváranie obálok a ich vyhodnotenie správca uskutoční v lehote do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
5. Správca bez zbytočného odkladu po otvorení obálok spíše úradný záznam, pričom označí víťaznú ponuku a
zároveň ju oznámi víťaznému záujemcovi.
6. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoluvlastníckeho podielu k pozemku.
7. Neúspešnému záujemcovi bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk uhradená ponúknutá cena správcom
vrátená.
JUDr.Juraj Špirko - správca

K037079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefčáková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Czabána 1694/4, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1956
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/174/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/174/2019
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 Mária Jozefčáková, narodená: 02.11.1956, bytom: Sama Czabána 1694/4, 048 01 Rožňava,
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 emailom na adrese areko.group@gmail.com.

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

K037080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Halkai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská ulica 70/61, 076 14 Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1993
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/102/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/102/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiadny majetok.

V Košiciach, dňa 29.04.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

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

430

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

K037081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ICOMA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 568 902
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca úpadcu: ICOMA spol. s r.o., so
sídlom Ruskovská 6, 075 01 Trebišov, IČO: 36 568 902 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia majú možnosť nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od
8.00 hod. – 12.00 hod a od 13.00 hod. – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podávať na e-mailovej adrese: jozo.urbanek@gmail.com alebo telefonicky na čísle tel. 0903 113 095.
JUDr. Jozef Urbánek správca

K037082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ICOMA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 568 902
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2018 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Urbánek, správca úpadcu: ICOMA spol. s r.o., so sídlom Ruskovská 6, 075 01 Trebišov, IČO:
36 568 902 v zmysle § 32 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto
oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie pohľadávky
popretej veriteľom je: SK03 8330 0000 0026 0134 3905, vedený vo Fio banke, a.s. Ako variabilný symbol je
potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky
a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350
eur a najviac 10 000,- eur.
Preddavok 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.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K037083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Sabolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorkinová 3, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
31 OdK/532/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Duhoň, správca dlžníka : Anna Sabolová, nar. 12.04.1978, trvale bytom Dvorkinová 3, 040 22 Košice,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" )
oznamuje:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 11.10.2018, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR ), v súlade s ustanovením § 167 v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Anna Sabolová, nar. 12.04.1978, trvale bytom Dvorkinová 3, 040 22
Košice sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Anna
Sabolová, nar. 12.04.1978, trvale bytom Dvorkinová 3, 040 22 Košice, uznesením Okresného súdu Košice I.
č.k. 31 OdK/532/2018 zo dňa 08.01.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 9/2019 dňa 14.01.2019, v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e.
V Košiciach 29.04.2019

Ing. Peter Duhoň, správca

K037084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vasilčáková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodvábna 1381/10, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1963
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/68/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/68/2019
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 Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Mária Vasilčáková,
nar. 05.10.1963, bytom Hodvábna 1381/10, 075 01 Trebišov, podnikajúca pod obchodným menom: Mária
Vasilčáková, s miestom podnikania: Hodvábna1381/10, 075 01 Trebišov, IČO: 43 664 342 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 26.11.2007 (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.

V Košiciach, dňa 29.04.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka
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K037085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaško Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 185 / 7, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1965
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/75/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/75/2019
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 Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Jozef Vaško, nar.
27.03.1965, bytom Jarná 185/7, 076 43 Čierna nad Tisou (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.

V Košiciach, dňa 29.04.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K037086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarlota Bendžáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budulov 39, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31 OdK/163/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.
1346/2000 z 29.mája 2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“)Šarlota Bendžaková, nar. 06.06.1980, bytom Budulov 39, 045 01 Moldava nad Bodvou, Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 31 OdK /163/2019 zo dňa 15.04.2019 bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Košice I No. 31 OdK/163/2019 dated 15rd of April 2019 bankruptcy
procedure was declared on the Debtor – Šarlota Bendžaková, nar. 06.06.1980, bytom Budulov 39, 045 01
Moldava nad Bodvou.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 78/2019 dňa 23.04.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial Bulletin no. 78/2019 on 15th of
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
Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 04151, Košice, Slovenská republika k číslu konania 31 OdK/163/2019 a v
jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty, Učňovská 1, 04015,
Košice, Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa
uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom,
ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy an and Restructuralization Act (hereinafteronly„the
BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Kosice I ( District Court
Kosice I ), Sturova 29, 041 51, Kosice, Slovak Republic, to the No. 31 OdK /163/2019 and in one originals
to the bankruptcy trustee to the address Ing. Peter Duhoň, spravca, Učňovská 1, 04015, Kosice, Slovak
republic.
Each claim must be lodged as a separate application. The application of claim has to
provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the
creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of
the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also
state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
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proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their
claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a
datované sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be
not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the
application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as
claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period
elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of
the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat
is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not
listed in the debtor's list of commitments.

Ing. Peter Duhoň, správca

K037087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarlota Bendžáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budulov 39, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31 OdK/163/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
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Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka Šarlota Bendžaková, nar. 06.06.1980, bytom Budulov 39,
045 01 Moldava nad Bodvou, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 15.04.2019, č.k. 31
OdK/163/2019 v zmysle § 32 ods 7 písm. b) týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu
za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok , pričom každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená kaucia vo výške 350,- € na číslo účtu : SK31 0200 0000 0013 2951 1556 vedený vo VÚB a.s.,
variabilný symbol : číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre príjmateľa : označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu.
Ing. Peter Duhoň, správca

K037088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarlota Bendžáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budulov 39, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31 OdK/163/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka Šarlota Bendžákova, nar. 06.06.1980, bytom Budulov 39,
045 01 Moldava nad Bodvou, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 15.04.2019, č.k. 31
OdK/163/2019 týmto oznamuje, že podateľňa kancelárie správcu na ulici Učňovská 1 v Košiciach-Šaci je verejne
dostupná na doručovanie písomnosti určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu v čase od
9,00 hod do 15,00 hod v pracovných dňoch. Prípadne telefonicky na čísle 0917 653 986. Ing. Peter Duhoň,
správca

K037089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Šoltés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paňovce 153, 044 71 Paňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/112/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/112/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, správca podstaty dlžníka: Ing. Miroslav Šoltés, nar. 6. 9. 1957, bytom: Paňovce 153, 044 71
Paňovce 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 vyhlásil 1. kolo ponukového konania na speňaženie
nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod súp. zl. majetku č. 1 a č. 3.
1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 68/2019 zo dňa 5. 4. 2019. Lehota na
predkladanie ponúk bola stanovená 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Správca podstaty konštatuje, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnili dvaja záujemcovia. Správca po
vyhodnotení nimi predložených ponúk konštatoval, že úspešným sa stal záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu, a to za nehnuteľnosti zapísané pod súp. zl. majetku č. 1 sumu 1 115,- € a za nehnuteľnosti zapísané pod
súp. zl. majetku č. 3 sumu 1 111,- €. Obe ponúkané kúpne ceny boli vo výške 100 % zložené na účet konkurznej
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podstaty.
Na základe uvedeného správca vyhodnotil 1. kolo ponukového konania za úspešné.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K037090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Hudáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Nad Jazerom bez čísla, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/87/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/87/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jozef Urbánek, správca podstaty dlžníka: Marta Hudáková, nar. 12. 3. 1953, bytom: Sídlisko Nad Jazerom,
040 12 Košice 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 vyhlásil 1. kolo ponukového konania na speňaženie
majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 68/2019 zo dňa 5. 4. 2019. Lehota na
predkladanie ponúk bola stanovená 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Správca podstaty konštatuje, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnil jeden záujemca, ktorý ponúkol za
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1059, kat. úz.: Kráľovce, obec: Kráľovce, okres: Košice – okolie kúpnu cenu
118,78 €, ktorá bola vo výške 100 % zložená na účet konkurznej podstaty. Správca s úspešným záujemcom
uzavrie kúpnu zmluvu.
O kúpu ďalších nehnuteľností zapísaných pod súp. zl. majetku č. 1, č. 2 a č. 3 neprejavil záujem žiaden
záujemca.
Na základe uvedeného správca vyhodnotil 1. kolo ponukového konania ako čiastočne úspešné.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K037091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Dreisigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľová 13/8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/150/2019 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/150/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova č.1, 040 11 Košice, správca úpadcu: Lenka Dreisigová,
nar.15.10.1983, bytom: Koceľová 13/8, 052 01 Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že účastníci konkurzného
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konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v
pracovných dňoch v čase od 08,00 hod – 12,00 hod. a 13,00 hod – 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na
čísle tel. 0904 648 556
JUDr. Jana Koľveková, správca

K037092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Dreisigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľová 13/8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/150/2019 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/150/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Koľveková, správca dlžníka: Lenka Dreisigová, nar.15.10.1983, bytom: Koceľová 13/8, 052 01
Spišská Nová Ves v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania o určenie pohľadávky popretej veriteľom je: SK19 8330 0000 0025 0139 8212,
vedený vo Fio banke, a.s. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000,eur. 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.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K037093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Samko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 39, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 OdK/86/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.
1346/2000 z 29.mája 2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“)František Samko, nar. 20.02.1974, bytom Nováčany 39, 044 21 Nováčany, Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I č. k. 30 OdK /89/2019 zo dňa 09.04.2019 bol vyhlásený konkurz úpadcu.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Košice I No. 30 OdK/89/2019 dated 09rd of April 2019 bankruptcy
procedure was declared on the Debtor – František Samko, nar. 20.02.1974, bytom Nováčany 39, 044 21
Nováčany.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 75/2019 dňa 16.04.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial Bulletin no. 75/2019 on 16th of
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
Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 04151, Košice, Slovenská republika k číslu konania 30 OdK/86/2019 a v
jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty, Učňovská 1, 04015,
Košice, Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa
uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom,
ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy an and Restructuralization Act (hereinafteronly„the
BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Kosice I ( District Court
Kosice I ), Sturova 29, 041 51, Kosice, Slovak Republic, to the No. 30 OdK /86/2019 and in one originals to
the bankruptcy trustee to the address Ing. Peter Duhoň, spravca, Učňovská 1, 04015, Kosice, Slovak
republic.
Each claim must be lodged as a separate application. The application of claim has to
provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the
creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of
the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also
state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
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object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their
claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a
datované sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be
not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the
application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as
claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period
elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of
the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat
is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not
listed in the debtor's list of commitments.
Ing. Peter Duhoň, správca

K037094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Hudáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Nad Jazerom bez čísla, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/87/2018 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/87/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Marta Hudáková, nar.
12. 3. 1953, bytom: Sídlisko nad Jazerom, 040 12 Košice týmto v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005
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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Z. z. v znení neskorších predpisov a § 167p cit. zákona a v nadväznosti na § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného do
súpisu majetku všeobecnej podstaty, a to:
Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1409, kat. územie: Ploské, obec: Ploské, okres
Košice - okolie, a to:
- pozemok parc. č. 808/5 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera 4 045 m2,
- pozemok parc. č. 820/5 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera 5 529 m2,
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1 k celku.
Súpisová hodnota: 3 438,- €

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1531, kat. územie: Ploské, obec: Ploské, okres
Košice - okolie, a to:
- pozemok parc. č. 820/14 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera 7 308 m2,
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: ¼ k celku.
Súpisová hodnota: 656,- €

Súpisová zložka majetku č. 2
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1271, kat. územie: Ploské, obec: Ploské, okres
Košice - okolie, a to:
- pozemok parc. č. 711 vedený v reg. „E“, druh pozemku: lesný pozemok, výmera 2 115 m2,
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 4163/175000.
Súpisová hodnota: 38,- €

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1269, kat. územie: Ploské, obec: Ploské, okres
Košice - okolie, a to:
- pozemok parc. č. 706/3 vedený v reg. „E“, druh pozemku: lesný pozemok, výmera 1045 m2,
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 4163/175000.
Súpisová hodnota: 19,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová zložka majetku č. 3
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 199, kat. územie: Kráľovce, obec: Kráľovce,
okres Košice - okolie, a to:
- pozemok parc. č. 1782 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera: 6401 m2,
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/6 k celku.
Súpisová hodnota: 329,- €

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 819, kat. územie: Kráľovce, obec: Kráľovce,
okres Košice - okolie, a to:
- pozemok parc. č. /1 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera 18 510 m2,
- pozemok parc. č. 1561/2 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera 17 672 m2,
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/6 k celku.
Súpisová hodnota: 1 859,- €

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1042, kat. územie: Kráľovce, obec: Kráľovce,
okres Košice - okolie, a to:
- pozemok parc. č. 1608 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera 1 745 m2,
- pozemok parc. č. 1666 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera 2 826 m2,
- pozemok parc. č. 1686 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera 2 942 m2,
- pozemok parc. č. 1701 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera 1 448 m2,
- pozemok parc. č. 1721 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera 1 318 m2,
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/6 k celku.
Súpisová hodnota: 528,- €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: Werferova 1, 040 11 Košice
v neporušenej obálke s označením “ponukové konanie M. Hudáková – neotvárať“ v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK03 8330 0000 0026 0134 3905,
vedeného vo Fio banke, a.s., zálohu vo výške 100 % ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť pripísaná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Záujemca je povinný k ponuke
priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO a kópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra.
Ponuka musí obsahovať i číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
záujemca nebude úspešný.
Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
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 rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne do
14 dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.

Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903 113 095 alebo
na e-mailovej adrese: jozo.urbanek@gmail.com.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K037095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Samko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 39, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 OdK/86/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka František Samko, nar. 20.02.1974, bytom Nováčany 39,
044 21 Nováčany, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 09.04.2019, č.k. 30 OdK/86/2019
týmto oznamuje, že podateľňa kancelárie správcu na ulici Učňovská 1 v Košiciach-Šaci je verejne dostupná na
doručovanie písomnosti určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu v čase od 9,00 hod do
15,00 hod v pracovných dňoch. Prípadne telefonicky na čísle 0917 653 986. Ing. Peter Duhoň, správca

K037096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Samko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 39, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 OdK/86/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka František Samko, nar. 20.02.1974, bytom Nováčany 39,
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

443

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

044 21 Nováčany, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 09.04.2019, č.k. 30 OdK/86/2019 v
zmysle § 32 ods 7 písm. b) týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok , pričom každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
kaucia vo výške 350,- € na číslo účtu : SK31 0200 0000 0013 2951 1556 vedený vo VÚB a.s., variabilný symbol :
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre príjmateľa : označenie veriteľa, ktorý zložil
kauciu.
Ing. Peter Duhoň, správca

K037097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slepčík Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 1028 / 1, 040 11 Košice-Luník IX
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/96/2018 S1524
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/96/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca, sídlo kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok dlžníka: Dezider Slepčík, narodený: 19.02.1953, bytom: Krčméryho 1, 040 11 Košice - Luník IX,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31OdK/96/2018, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K037098
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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444

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

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:
26OdK488/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie : Rázusova 1 ,040 01 Košice, 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 vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú
podstatu za najvyššiu ponúknutú cenu. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
24/2019 dňa 04.02.2019.
Číslo súpisovej položky:

1.

Typ súpisovej položky:

pozemok

Parcelné číslo:

446

Druh pozemku:

Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera v m2:

355

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

Bližšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na emailovej adrese: biros@atknet.sk, tel.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kontakt : 0905 647 948.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 26OdK/488/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1, 040 01 Košice.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do 13:00
hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí byť vyhotovená v písomnej forme,
- musí obsahovať presné označenie záujemcu:
pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho/nych zástupcu/cov právnickej osoby,
- musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
- musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
- musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
vedeného v Tatrabanke, a.s. Košice, IBAN: SK41 1100 0000 0029 2883 4159, variabilný symbol: 264882018
najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu.
V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

V Košiciach, dňa 29.04.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K037099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dandáš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chlmecká ulica 264 / 27, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1980
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/97/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/97/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group, k.s. správca, sídlo kancelárie: Vrátna 28, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Milan Dandáš, narodený: 14.11.1980, bytom: Chlmecká 264/27, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod
obchodným menom: Milan Dandáš, s miestom podnikania: Chlmecká 264/27,076 17 Nižný Žipov, IČO: 44 199
945, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.01.2019 konkurzné konanie vedené na Okresnom súde
Košice I, sp. zn. 32OdK/97/2019, 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. 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.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s

K037100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurik Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V. I. Čapajeva 251 / 21, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/265/2018 S1717
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
26OdK/265/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Tomáš Szalontay, správca majetku úpadcu Ing. Ladislav Ďurik, narodený: 25.02.1960, bytom: Čapajeva
251/21, 071 01 Michalovce, týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje skončenie konkurzu po splnení rozvrhu výťažku. Zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 29.04.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K037101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huta 72/8, 053 75 Hnilec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/35/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/35/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Ján Hanko, narodený: 16.07.1988, bytom: Huta 72/8, 053 75 Hnilec
(ďalej len „dlžník“) v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky IBAN SK68 8360 5207 0042 0370
9384, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K037102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huta 72/8, 053 75 Hnilec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/35/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/35/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Ján Hanko, narodený: 16.07.1988, bytom: Huta 72/8, 053 75 Hnilec,
oznamuje účastníkom konania o oddlžení a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárii správcu na adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas
úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0903400629, emailom
na.adresu: spravca@susina.sk.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K037103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 22, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/103/2019 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/103/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/103/2019 zo dňa 17. apríla 2019 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka:Júlia Kotlárová, nar. 16. marca 1947, bytom Kúpeľná 22, 048 01 Rožňava (ďalej len
„uznesenie“).
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 SK79 1100 0000 0029 3719 2741
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. Lenka Hričindová, správca

K037104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 22, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/103/2019 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/103/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/103/2019 zo dňa 17. apríla 2019 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka:Júlia Kotlárová, nar. 16. marca 1947, bytom Kúpeľná 22, 048 01 Rožňava (ďalej len
„uznesenie“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ust. § 167j v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty:
Popis súpisovej zložky č. 1: Iná majetková hodnota - peňažné prostriedky v sume 500 eur (peňažné prostriedky
predstavujúce preddavok na odmenu a úhradu nákladov ustanoveného správcu, ktoré sa v súčasnosti
nachádzajú na bankovom účte Okresného súdu Košice I)
Verejný register: nie je evidované vo verejnom registri
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu (§167h ods. 1 ZKR) Dátum
zápisu do súpisu: 29.4.2019
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K037105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 22, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/103/2019 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/103/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/103/2019 zo dňa 17. apríla 2019 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka:Júlia Kotlárová, nar. 16. marca 1947, bytom Kúpeľná 22, 048 01 Rožňava (ďalej len
„uznesenie“).
V zmysle ust. § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. oznamujem účastníkom konkuzného konania nasledovné: do
správcovského spisu je možné nahliadaťv kancelárii správcu JUDr. Lenky Hričindovej na adrese Ž̌riedlová 3, 040
01 Košice, 3. poschodie, každý pracovný deňv pondelok ažpiatok vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00
hod. do 16:00 hod..
Ž̌iadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovaťsprávcovi
telefonicky na telefónnych číslach 055/72 96 116 - 117, 0918 739 903, prípadne na adrese kancelárie správcu
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: lenka@hricindova.sk.
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K037106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáborová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rejdová 116, 049 26 Rejdová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/102/2019 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/102/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Anna Gáborová, nar.: 17.04.1982, bytom: Rejdová
116, 049 26 Rejdová oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
31OdK/102/2019, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K037107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Zita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrebendova 1, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/104/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/104/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej
konkurznej veci 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 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:
vierabodovake@gmail.com.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová , správca

K037108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Zita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrebendova 1, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/104/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/104/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, týmto vo
vyššie označenej konkurznej veci 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 zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK72 0900 0000 0051 4996 0731
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca
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K037109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Zita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrebendova 1, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/104/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/104/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.04.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K037110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROLUX s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Floriánska 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 174 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca podstaty úpadcu EUROLUX s.r.o. v likvidácii, so sídlom Floriánska 30, Košice, IČO: 36 174 190, zvoláva
prvú schôdzu veriteľov na deň 18.6.2019 o 13.30 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu podstaty
Nerudova 14, 040 01 Košice, 4. poschodie, č.dverí 401.
Predmet rokovania schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
Rôzne, záver

Prezentácia veriteľov začína o 13.20 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a doklad totožnosti.
V Košiciach 29.4.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K037111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Punčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská časť Košice-Nad jazerom 040 12, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/162/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/162/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Jana Punčáková, narodená: 25.2.1977, bytom mestská časť Košice-Nad
jazerom, 040 12 Košice, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Nerudova 14, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín 8.30 – 12.00
a od 13.00 – 15.30. Dohodnutie konkrétneho termínu a času je možné telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo emailom na adresu: judrzvarova@gmail.com.
V Košiciach 26.4.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K037112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Punčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská časť Košice-Nad jazerom 040 12, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/162/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/162/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Jana Punčáková, narodená: 25.2.1977, bytom mestská časť Košice-Nad
jazerom, 040 12 Košice, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky IBAN: SK83 8360 5207 0042 0622 0541, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
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.
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V Košiciach 26.4.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K037113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Punčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská časť Košice-Nad jazerom 040 12, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/162/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/162/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Jana Punčáková, narodená: 25.2.1977, bytom mestská časť Košice-Nad jazerom, 040 12 Košice, (ďalej len
„dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 11.4..2019, sp. zn.
26OdK/162/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 76/2019 dňa 17.4.2019, bol vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom správcovskej kancelárie Nerudova 14, 040 01
Košice, značka správcu: S 1375(ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 on insolvency proceedings dated 20th May
2015,as the trustee of bankrupt Jana Punčáková, born 25.2.1977, address: mestská časť Košice-Nad Jazerom,
040 12 Košice(onwards only„bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court in Košice I, No.
26OdK/162/2019 dated 11th April 2019. This resolution of the District Court Košice I, was published in the
Commercial bulletin No. 76/2019 from 17th April 2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Jarmila Zvarová, S 1375 registered office Nerudova 14, 040 01 Košice as a 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. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, §§ 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, §§ 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
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care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is bilged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which theclaim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
The General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall establish
standards for submission of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submission of application and other standards for specific application forms
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according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Patterns
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20
th May 2015.
V Košiciach 26.4.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K037114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Pallér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 211/61, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/58/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/58/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: Alexander Pallér, nar. 15.05.1956, bytom: Záhradná
211/61, 076 31 Streda nad Bodrogom, týmto v súlade s ustanovením §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle ust. 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a
informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami správca konštatuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K037115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kráľ Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734 / 30, 040 18 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/26/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/26/2019

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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Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1763, správca dlžníka Ing. Ján Kráľ, narodený:
21.04.1950, bytom: Čechovova 2734/30, 040 18 Košice (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka:
Nehnuteľnosti:
1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 524, parcela registra E, na parcele č. 159 o výmere 6211 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 5,62 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
2) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 524, parcela registra E, na parcele č. 160 o
výmere 2474 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,46 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
3) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 851 o výmere 20517
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,63 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
4) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 852 o výmere
11929m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,36 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
5) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 854 o výmere 1186 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
6) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 855 o výmere 463 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
7) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 856 o výmere 623 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
8) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 857 o výmere 844 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
9) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 910/ 2 o výmere 7304
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,22 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
10) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 911 o
výmere 3109 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 993/1 o výmere 1034
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
12) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 995 o výmere 2833 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,09 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
13) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1016 o
výmere 3955 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
14) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1017 o
výmere 8194m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
15) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1037/ 2 o výmere 39
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
16) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1038 o
výmere 317 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
17) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1440 o výmere 1982
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
18) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: vodná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1459 o výmere 1673
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
19) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 851 o výmere 20517
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 2,75 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
20) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 852 o výmere
11929m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,60 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
21) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 854 o výmere 1186 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,16 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
22) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 855 o výmere 463 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
23) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 856 o výmere 623 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
24) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 857 o výmere 844 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
25) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 910/ 2 o výmere 7304
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,98 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
26) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 911 o
výmere 3109 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,09 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
27) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 993/1 o výmere 1034
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,14 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
28) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 995 o výmere 2833 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,38 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
29) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1016 o
výmere 3955 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
30) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1017 o
výmere 8194m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,24 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
31) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1037/ 2 o výmere 39
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
32) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1038 o
výmere 317 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
33) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1440 o výmere 1982
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,28 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
34) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: vodná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1459 o výmere 1673
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,23 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
35) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 851 o výmere 20517
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m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 2,75 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
36) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 852 o výmere
11929m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,60 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
37) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 854 o výmere 1186 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,16 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
38) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 855 o výmere 463 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
39) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 856 o výmere 623 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
40) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 857 o výmere 844 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
41) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 910/ 2 o výmere 7304
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,98 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
42) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 911 o
výmere 3109 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,09 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
43) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 993/1 o výmere 1034
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,14 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
44) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 995 o výmere 2833 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,38 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
45) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1016 o
výmere 3955 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
46) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1017 o
výmere 8194m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,24 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
47) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1037/ 2 o výmere 39
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
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zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
48) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1038 o
výmere 317 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
49) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1440 o výmere 1982
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,28 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
50) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: vodná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 527, parcela registra E, na parcele č. 1459 o výmere 1673
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,23 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
51) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 364 o výmere 215 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,19 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
52) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 638 o výmere 13192
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 8,55 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
53) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 806 o výmere 5211 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 4,50 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
54) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 807 o výmere 6222 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 5,38 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
55) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 842/ 2 o výmere 692
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,63 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
56) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 849/ 18 o výmere 9695
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 8,38 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
57) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 886 o výmere 4654 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 4,02 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
58) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 1055 o
výmere 5635 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 1,05 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
59) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 1056 o
výmere 3623 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,67 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
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60) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 1091 o
výmere 6250 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 1,16 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
61) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 1092 o výmere 1004
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,87 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
62) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 1093 o výmere 209 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,18 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
63) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 1094 o
výmere 2167 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,40 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
64) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 592, parcela registra E, na parcele č. 1095 o výmere 1198
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
65) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 638, parcela registra E, na parcele č. 496 o výmere 16695
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 14,43 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
66) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 649, parcela registra E, na parcele č. 659 o výmere 9056 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 14/1680, Súpisová hodnota majetku: 13,70 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
67) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 649, parcela registra E, na parcele č. 660 o výmere 209 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 14/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,32 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
68) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 660, parcela registra E, na parcele č. 755 o výmere 10948
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 9,46 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
69) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 660, parcela registra E, na parcele č. 1204 o
výmere 3937 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,73 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
70) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 667, parcela registra E, na parcele č. 1042 o výmere 15054
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,90 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
71) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 667, parcela registra E, na parcele č. 1044 o výmere 6451
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
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72) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 667, parcela registra E, na parcele č. 1042 o výmere 15054
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,90 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
73) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 667, parcela registra E, na parcele č. 1044 o výmere 6451
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,39 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
74) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 667, parcela registra E, na parcele č. 1042 o výmere 15054
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,21 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
75) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 667, parcela registra E, na parcele č. 1044 o výmere 6451
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,09 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
76) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 668, parcela registra E, na parcele č. 1046/ 1 o výmere
325856 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/15876000, Súpisová hodnota majetku: 5,62 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
77) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 668, parcela registra E, na parcele č. 1046/ 1 o výmere
325856 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/15876000, Súpisová hodnota majetku: 24,57 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
78) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 670, parcela registra E, na parcele č. 1046/ 4 o výmere
81443 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 5/120, Súpisová hodnota majetku: 644,76 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
79) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 677, parcela registra E, na parcele č. 1117/ 1 o výmere
484588 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 138600/177962400, Súpisová hodnota majetku: 71,71 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
80) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 677, parcela registra E, na parcele č. 1117/ 1 o výmere
484588 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 31680/177962400, Súpisová hodnota majetku: 16,39 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
81) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 677, parcela registra E, na parcele č. 1117/ 1 o výmere
484588 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 138600/177962400, Súpisová hodnota majetku: 71,71 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
82) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 683, parcela registra E, na parcele č. 1160 o výmere 3016
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/7938000, Súpisová hodnota majetku: 0,87 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
83) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 683, parcela registra E, na parcele č. 1160 o výmere 3016
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/7938000, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
84) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
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Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 710, parcela registra E, na parcele č. 1330/ 1 o
výmere 784 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
85) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 710, parcela registra E, na parcele č. 1352 o výmere 2050
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,30 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
86) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 710, parcela registra E, na parcele č. 1353 o výmere 36947
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 5,35 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
87) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 710, parcela registra E, na parcele č. 1354 o
výmere 1609 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
88) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 710, parcela registra E, na parcele č. 1356/ 1 o výmere
136886 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 18,93 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
89) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 710, parcela registra E, na parcele č. 1357 o výmere 6609
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,91 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
89) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 710, parcela registra E, na parcele č. 1358 o
výmere 2767 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
90) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 710, parcela registra E, na parcele č. 1359 o výmere 1134
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,16 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
91) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 710, parcela registra E, na parcele č. 1360/ 1 o
výmere 1527 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
92) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 710, parcela registra E, na parcele č. 1361 o výmere 4848
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,67 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
93) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 710, parcela registra E, na parcele č. 1372 o výmere 16311
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 2,26 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
94) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 710, parcela registra E, na parcele č. 1373 o
výmere 5461 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,16 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
95) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1010/ 1 o výmere 279
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m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
96) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1010/ 2 o výmere
8 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
97) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1010/ 3 o výmere
28 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
98) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1011/ 1 o výmere 343
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
99) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1011/ 2 o výmere 213
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
100) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1012/ 1 o výmere 3995
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,13 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
101) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1012/ 2 o výmere 6560
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,21 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
102) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1012/ 3 o výmere 452
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
103) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1012/4 o výmere 23
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
104) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1019 o výmere 1974
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
105) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1020 o výmere 37757
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,21 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
106) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1022/ 1 o výmere 465
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
107) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1022/ 2 o výmere 43
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu
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do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
108) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1162 o výmere 7512
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,24 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
109) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1230/ 2 o výmere
26826 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,86 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
110) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1245/ 1 o výmere 998
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
111) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1245/ 2 o výmere 9860
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,32 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
112) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1010/ 1 o výmere 279
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
113) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1010/ 2 o výmere
8 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
114) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1010/ 3 o výmere
28 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
115) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1011/ 1 o výmere 343
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
116) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1011/ 2 o výmere 213
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
117) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1012/ 1 o výmere 3995
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,56 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
118) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1012/ 2 o výmere 6560
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,92 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
119) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1012/ 3 o výmere 452
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
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120) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1012/4 o výmere 23
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
121) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1019 o výmere 1974
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,28 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
123) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1020 o výmere 37757
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 5,29 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
124) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1022/ 1 o výmere 465
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
125) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1022/ 2 o výmere 43
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
126) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1162 o výmere 7512
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 2,71 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
127) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1230/ 2 o výmere
26826 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 3,76 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
128) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1245/ 1 o výmere 998
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,14 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
129) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1245/ 2 o výmere 9860
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
130) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1010/ 1 o výmere 279
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
131) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1010/ 2 o výmere
8 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
132) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1010/ 3 o výmere
28 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
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133) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1011/ 1 o výmere 343
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
134) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1011/ 2 o výmere 213
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
135) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1012/ 1 o výmere 3995
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,56 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
136) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1012/ 2 o výmere 6560
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,92 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
137) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1012/ 3 o výmere 452
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
138) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1012/4 o výmere 23
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
139) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1019 o výmere 1974
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,28 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
140) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1020 o výmere 37757
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 5,29 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
141) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1022/ 1 o výmere 465
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
142) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1022/ 2 o výmere 43
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
143) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1162 o výmere 7512
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,05 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
144) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1230/ 2 o výmere
26826 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 3,76 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
145) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
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Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1245/ 1 o výmere 998
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
146) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 748, parcela registra E, na parcele č. 1245/ 2 o výmere 9860
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,38 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
147) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 751, parcela registra E, na parcele č. 1167 o výmere 4938
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/7938000, Súpisová hodnota majetku: 1,49 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
148) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 751, parcela registra E, na parcele č. 1167 o výmere 4938
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/7938000, Súpisová hodnota majetku: 0,17 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
149) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 752, parcela registra E, na parcele č. 1040 o výmere 16025
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 1,01 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
150) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 752, parcela registra E, na parcele č. 1043 o výmere 711 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
151) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 752, parcela registra E, na parcele č. 1040 o výmere 16025
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,23 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
152) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 752, parcela registra E, na parcele č. 1043 o výmere 711 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
153) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 752, parcela registra E, na parcele č. 1040 o výmere 16025
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 1,01 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
154) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 752, parcela registra E, na parcele č. 1043 o výmere 711 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
155) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 785, parcela registra E, na parcele č. 1171 o výmere
1065850 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/7938000, Súpisová hodnota majetku: 36,74 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
156) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 785, parcela registra E, na parcele č. 1171 o výmere
1065850 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/7938000, Súpisová hodnota majetku: 321,45 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
157) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 815, parcela registra E, na parcele č. 1172 o
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výmere 643 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/7938000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
158) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 815, parcela registra E, na parcele č. 1172 o
výmere 643 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/7938000, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
159) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 817, parcela registra E, na parcele č. 1045/ 1 o výmere
26447 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
160) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 817, parcela registra E, na parcele č. 1045/ 2 o výmere 5348
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,32 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
161) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 817, parcela registra E, na parcele č. 1110 o výmere 1784
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
162) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 817, parcela registra E, na parcele č. 1045/ 1 o výmere
26447 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 1,59 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
163) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 817, parcela registra E, na parcele č. 1045/ 2 o výmere 5348
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,32 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
164) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 817, parcela registra E, na parcele č. 1110 o výmere 1784
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
165) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 817, parcela registra E, na parcele č. 1045/ 1 o výmere
26447 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,36 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
166) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 817, parcela registra E, na parcele č. 1045/ 2 o výmere 5348
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
167) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 817, parcela registra E, na parcele č. 1110 o výmere 1784
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
168) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1375/ 2 o výmere 6624
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,95 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
169) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1376 o výmere 1080
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,15 Eur, Dôvod zápisu do
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súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
170) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1377 o výmere 676 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,09 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
171) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1378 o výmere 4479
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,62 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
172) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1379 o výmere 1334
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,19 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
173) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1380 o
výmere 6250 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,19 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
174) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1381 o výmere 511 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 7,40 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
175) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1382 o výmere 3422
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,47 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
176) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1383 o výmere 9158
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 1,33 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
177) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1385 o
výmere 6394 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,19 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
178) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1386 o výmere 417 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
179) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1387 o výmere 1314
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,18 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
180) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 818, parcela registra E, na parcele č. 1443/ 1 o výmere 953
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,14 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
181) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 819, parcela registra E, na parcele č. 1166 o výmere 3125
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/7938000, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
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182) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 819, parcela registra E, na parcele č. 1166 o výmere 3125
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/7938000, Súpisová hodnota majetku: 0,94 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
183) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 820, parcela registra E, na parcele č. 1085 o výmere 2514
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,16 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
184) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 820, parcela registra E, na parcele č. 1085 o výmere 2514
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,16 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
185) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 820, parcela registra E, na parcele č. 1085 o výmere 2514
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
186) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 833, parcela registra E, na parcele č. 1384 o výmere 70108
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 10,15 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
187) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 565 o výmere 5204 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,16 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
188) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 784/ 1 o výmere 1238
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
189) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 785 o výmere 798 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
190) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 825 o výmere 33284
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,02 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
191) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 826 o výmere 29782
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,91 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
192) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 828 o výmere 829 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
193) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 833 o výmere 2701 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
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194) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 834 o výmere 5233 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,16 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
195) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 835 o výmere 6158 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,19 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
196) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 836 o výmere 8889 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,27 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
197) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 838 o
výmere 1044 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
198) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 839 o výmere 1356 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
199) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 841/ 1 o
výmere 2288 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
200) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 565 o výmere 5204 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,70 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
201) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 784/ 1 o výmere 1238
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,17 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
202) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 785 o výmere 798 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
203) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 825 o výmere 33284
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 4,46 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
204) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 826 o výmere 29782
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 3,99 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
205) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 828 o výmere 829 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
206) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
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Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 833 o výmere 2701 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,36 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
207) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 834 o výmere 5233 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,70 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
208) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 835 o výmere 6158 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,82 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
209) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 836 o výmere 8889 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,19 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
210) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 838 o
výmere 1044 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
211) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 839 o výmere 1356 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,19 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
212) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 841/ 1 o
výmere 2288 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
213) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 565 o výmere 5204 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,70 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
214) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 784/ 1 o výmere 1238
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,17 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
215) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 785 o výmere 798 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
216) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 825 o výmere 33284
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 4,46 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
217) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 826 o výmere 29782
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 3,99 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
218) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 828 o výmere 829 m²,
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
219) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 833 o výmere 2701 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,36 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
220) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 834 o výmere 5233 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,70 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
221) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 835 o výmere 6158 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,82 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
222) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 836 o výmere 8889 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,19 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
223) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 838 o
výmere 1044 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
224) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 839 o výmere 1356 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,19 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
225) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 840, parcela registra E, na parcele č. 841/ 1 o
výmere 2288 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
226) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 848, parcela registra E, na parcele č. 1046/ 7 o výmere
938138 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 58,94 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
227) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 848, parcela registra E, na parcele č. 1046/ 7 o výmere
938138 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 58,94 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
228) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 848, parcela registra E, na parcele č. 1046/ 7 o výmere
938138 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/19051200, Súpisová hodnota majetku: 13,47 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
229) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 849, parcela registra E, na parcele č. 853 o výmere 241095
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 7,72 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
230) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 849, parcela registra E, na parcele č. 853 o výmere 241095
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 33,78 Eur, Dôvod
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zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
231) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 849, parcela registra E, na parcele č. 853 o výmere 241095
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 33,78 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
232) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 998 o výmere 589 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
233) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 999 o výmere 2258 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,30 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
234) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/ 1 o výmere 6480
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,87 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
235) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/ 5 o výmere
10225 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,37 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
236) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/ 6 o výmere 5842
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,78 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
237) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/ 7 o výmere 289
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
238) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/8 o výmere 1779
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,24 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
239) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/9 o výmere 607
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
240) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1018 o výmere 2039
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,27 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
241) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1034/ 1 o výmere 427
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
242) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1034/ 2 o výmere 559
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
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243) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1036/ 1 o výmere 1150
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,15 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
244) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1036/ 2 o výmere 534
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
245) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1036/ 3 o výmere 73
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
246) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1037/ 1 o výmere 1018
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,14 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
247) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1039 o výmere 723 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
248) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1185 o
výmere 819 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
249) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1218 o
výmere 980 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
250) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1225 o
výmere 450 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
251) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1231 o
výmere 8156 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,24 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
252) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1232 o
výmere 3100 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,09 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
253) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1233/ 1 o
výmere 4825 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,14 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
254) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1234/ 1 o
výmere 1190 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
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254) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1244/ 1 o
výmere 325 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
255) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1246/ 1 o
výmere 1325 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
256) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1247 o
výmere 1112 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
257) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 998 o výmere 589 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
258) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 999 o výmere 2258 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
259) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/ 1 o výmere 6480
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,20 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
260) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/ 5 o výmere
10225 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,31 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
261) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/ 6 o výmere 5842
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,18 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
262) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/ 7 o výmere 289
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
263) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/8 o výmere 1779
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
264) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/9 o výmere 607
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
265) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1018 o výmere 2039
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
266) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
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Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1034/ 1 o výmere 427
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
267) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1034/ 2 o výmere 559
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
268) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1036/ 1 o výmere 1150
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
269) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1036/ 2 o výmere 534
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
270) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1036/ 3 o výmere 73
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
271) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1037/ 1 o výmere 1018
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
272) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1039 o výmere 723 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
273) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1185 o
výmere 819 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
274) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1218 o
výmere 980 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
275) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1225 o
výmere 450 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
276) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1231 o
výmere 8156 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
277) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1232 o
výmere 3100 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
278) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1233/ 1 o
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výmere 4825 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
279) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1234/ 1 o
výmere 1190 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
280) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1244/ 1 o
výmere 325 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
281) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1246/ 1 o
výmere 1325 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
282) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1247 o
výmere 1112 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
283) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 998 o výmere 589 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
284) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 999 o výmere 2258 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,30 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
285) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/ 1 o výmere 6480
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,87 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
286) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/ 5 o výmere
10225 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,37 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
287) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/ 6 o výmere 5842
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,78 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
288) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/ 7 o výmere 289
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
289) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/8 o výmere 1779
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,24 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
290) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1015/9 o výmere 607
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod
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zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
291) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1018 o výmere 2039
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,27 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
292) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1034/ 1 o výmere 427
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
293) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1034/ 2 o výmere 559
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
294) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1036/ 1 o výmere 1150
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,15 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
295) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1036/ 2 o výmere 534
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
296) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1036/ 3 o výmere 73
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
297) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1037/ 1 o výmere 1018
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,14 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
298) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1039 o výmere 723 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
299) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1185 o
výmere 819 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
300) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1218 o
výmere 980 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
301) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1225 o
výmere 450 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
302) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1231 o
výmere 8156 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,24 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
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303) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1232 o
výmere 3100 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,09 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
304) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1233/ 1 o
výmere 4825 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,14 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
305) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1234/ 1 o
výmere 1190 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
306) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1244/ 1 o
výmere 325 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
307) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1246/ 1 o
výmere 1325 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
308) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 850, parcela registra E, na parcele č. 1247 o
výmere 1112 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
309) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 853, parcela registra E, na parcele č. 1041 o výmere 1916
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
310) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 853, parcela registra E, na parcele č. 1041 o výmere 1916
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
311) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 853, parcela registra E, na parcele č. 1041 o výmere 1916
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 6300/19051200, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
312) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 854, parcela registra E, na parcele č. 1161 o výmere 6237
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/7938000, Súpisová hodnota majetku: 1,80 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
313) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 854, parcela registra E, na parcele č. 1168 o
výmere 8433 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/7938000, Súpisová hodnota majetku: 0,52 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
314) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 854, parcela registra E, na parcele č. 1161 o výmere 6237
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/7938000, Súpisová hodnota majetku: 0,21 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
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315) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 854, parcela registra E, na parcele č. 1168 o
výmere 8433 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/7938000, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
316) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 855, parcela registra E, na parcele č. 1169 o výmere 10376
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/7938000, Súpisová hodnota majetku: 0,34 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
317) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 855, parcela registra E, na parcele č. 1170 o
výmere 51450 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1440/7938000, Súpisová hodnota majetku: 0,36 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
318) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 855, parcela registra E, na parcele č. 1169 o výmere 10376
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/7938000, Súpisová hodnota majetku: 2,99 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
319) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec:
Choňkovce, Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 855, parcela registra E, na parcele č. 1170 o
výmere 51450 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/7938000, Súpisová hodnota majetku: 3,19 Eur,
Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
320) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 171/ 1 o výmere 2371
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,33 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
321) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 770/ 2 o výmere 11850
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,66 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
322) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 783/ 1 o výmere 604
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
323) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 783/ 2 o výmere 5823
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,82 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
324) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 809 o výmere 3888 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,54 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
325) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 171/ 1 o výmere 2371
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
326) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 770/ 2 o výmere 11850
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,38 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
327) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
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

484

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 783/ 1 o výmere 604
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
328) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 783/ 2 o výmere 5823
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,19 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
329) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 809 o výmere 3888 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,12 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
330) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 171/ 1 o výmere 2371
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,33 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
331) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 770/ 2 o výmere 11850
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,66 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
332) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 783/ 1 o výmere 604
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
333) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 783/ 2 o výmere 5823
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,82 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
334) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 856, parcela registra E, na parcele č. 809 o výmere 3888 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,54 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
335) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 858, parcela registra E, na parcele č. 1220 o výmere 7239
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,23 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
336) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 858, parcela registra E, na parcele č. 1220 o výmere 7239
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
337) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 858, parcela registra E, na parcele č. 1220 o výmere 7239
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
338) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 895, parcela registra E, na parcele č. 360/ 1 o výmere 5841
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 5,05 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
339) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 895, parcela registra E, na parcele č. 360/ 2 o výmere 5857
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m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 5,06 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
340) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 895, parcela registra E, na parcele č. 361/ 2 o výmere 69 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
341) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 895, parcela registra E, na parcele č. 362/ 2 o výmere 17 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
342) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 827 o výmere 31729
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,02 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
343) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 831 o výmere 784 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
344) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 837 o výmere 901 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
345) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 840 o výmere 5582 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,18 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
346) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 850 o výmere 25414
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,81 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
347) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 909 o výmere 1638 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
348) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 996 o výmere 3435 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
349) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 1000 o výmere 7920
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,25 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
350) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 1002 o výmere 17876
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2880/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,57 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
351) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 827 o výmere 31729
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 4,45 Eur, Dôvod
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zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
352) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 831 o výmere 784 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
353) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 837 o výmere 901 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,13 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
354) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 840 o výmere 5582 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,78 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
355) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 850 o výmere 25414
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 3,56 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
356) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 909 o výmere 1638 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,23 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
357) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 996 o výmere 3435 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,48 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
358) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 1000 o výmere 7920
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,11 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
359) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 1002 o výmere 17876
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 2,50 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
360) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 827 o výmere 31729
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 4,45 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
361) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 831 o výmere 784 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
362) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 837 o výmere 901 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,13 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
363) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 840 o výmere 5582 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,78 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
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364) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 850 o výmere 25414
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 3,56 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
365) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 909 o výmere 1638 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,23 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
366) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 996 o výmere 3435 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 0,48 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
367) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 1000 o výmere 7920
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 1,11 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
368) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 899, parcela registra E, na parcele č. 1002 o výmere 17876
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 12600/17085600, Súpisová hodnota majetku: 2,50 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
369) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 900, parcela registra E, na parcele č. 361/ 1 o výmere 515
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,47 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
370) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 900, parcela registra E, na parcele č. 362/ 1 o výmere 181
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 8/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,88 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
371) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Sobrance, Obec: Choňkovce,
Katastrálne územie: Choňkovce, Štát: SR, Číslo LV: 910, parcela registra E, na parcele č. 1355 o výmere 3360
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 4,86 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
372) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Horňa,
Katastrálne územie: Horňa, Štát: SR, Číslo LV: 417, parcela registra E, na parcele č. 116/ 1 o výmere 23328 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 5/120, Súpisová hodnota majetku: 184,68 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
373) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Horňa,
Katastrálne územie: Horňa, Štát: SR, Číslo LV: 417, parcela registra E, na parcele č. 116/ 1 o výmere 23328 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 5/40, Súpisová hodnota majetku: 554,04 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
374) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Horňa,
Katastrálne územie: Horňa, Štát: SR, Číslo LV: 597, parcela registra E, na parcele č. 1356/ 3 o výmere 104 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
375) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Sobrance, Obec: Horňa,
Katastrálne územie: Horňa, Štát: SR, Číslo LV: 597, parcela registra E, na parcele č. 1360/ 2 o výmere 217 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
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376) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Sobrance, Obec: Horňa,
Katastrálne územie: Horňa, Štát: SR, Číslo LV: 597, parcela registra E, na parcele č. 1443/ 12 o výmere 347 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 192/252000, Súpisová hodnota majetku: 0,50 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
377) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Tibava,
Katastrálne územie: Tibava, Štát: SR, Číslo LV: 731, parcela registra E, na parcele č. 116/ 1 o výmere 311 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 5/40, Súpisová hodnota majetku: 12,91 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
378) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Tibava,
Katastrálne územie: Tibava, Štát: SR, Číslo LV: 731, parcela registra E, na parcele č. 116/ 1 o výmere 311 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 5/120, Súpisová hodnota majetku: 4,30 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
379) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Tibava,
Katastrálne územie: Tibava, Štát: SR, Číslo LV: 763, parcela registra E, na parcele č. 123 o výmere 39049 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/120, Súpisová hodnota majetku: 108,10 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
380) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Sobrance, Obec: Tibava,
Katastrálne územie: Tibava, Štát: SR, Číslo LV: 766, parcela registra E, na parcele č. 127 o výmere 19754 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/60, Súpisová hodnota majetku: 109,37 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.03.2019.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K037116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šulik Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 78, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/107/2019 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/107/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Dňa 26.04.2019 bolo v Obchodnom vestníku 81/2019 pod značkou K034832 uverejnené uznesenie Okresného
súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/107/2019, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Lukáš
Šulik, narodený: 30.01.1989, bytom: Ondavská 78, 072 05 Bracovce.
Správca oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je možné v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do
15:00 hod. v mieste sídla správcu: JUDr. Martin Galgoczy, Správca S1560, M. R. Štefánika 1832, 075 01
Trebišov. Nahliadnutie do spisu si je potrebné vopred dohodnúť. Tel. kontakt 0940 850 155, email:
skp.galgoczy@gmail.com.
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S 1560
V Trebišove 29.04.2019
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K037117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šulik Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 78, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/107/2019 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/107/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Dňa 26.04.2019 bolo v Obchodnom vestníku 81/2019 pod značkou K034832 uverejnené uznesenie Okresného
súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/107/2019, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Lukáš
Šulik, narodený: 30.01.1989, bytom: Ondavská 78, 072 05 Bracovce.
V súlade s § 167l odsek 5 a § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem číslo účtu, na ktorý sa skladá kaucia vo výške 350 Eur za
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, číslo bankového účtu, IBAN SK12 8360
5207 0042 0622 3371 vedený v peňažnom ústave mBank, a.s.. Zložiteľ do poznámky uvedenie, ktorú pohľadávku
popiera.
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S 1560
V Trebišove 29.04.2019

K037118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ráczová Angela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Kossutha 607/77, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/166/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/166/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Angela Ráczová, narodená: 24.06.1973, bytom: Ľ. Kossutha
607/77, 077 01 Kráľovský Chlmec, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn.
31OdK/166/2019, 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 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: palcik.insolvencyservice@gmail.com.

V Košiciach, dňa 29.04.2019
Mgr. Tomáš Palčík, správca
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K037119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAILAR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 44 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 948 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/10/2014 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/10/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

2. kolo verejného ponukového konania
Správca vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľných vecí:

P.č.

dátum výroby, resp.
obstarania

Súpisová položka
majetku

Ks

Cena/kus

Súpisová
hodnota

VP01 9.1.2013

kávovar 1 páka

1

1 800,00 EUR 1 800,00 EUR

VP02 9.1.2013

kávovar 4 páky

1

5 000,00 EUR 5 000,00 EUR

VP03 9.1.2013

teplý pult

1

1 500,00 EUR 1 500,00 EUR

VP04 14.1.2013

záhradný nábytok

1

2 000,00 EUR 2 000,00 EUR

VP05 13.2.2013

veľký výrobník ľadu

1

2 000,00 EUR 2 000,00 EUR

VP06 13.2.2013

malý konvektomat

1

3 000,00 EUR 3 000,00 EUR

VP07 13.2.2013

myčka veľká

1

2 000,00 EUR 2 000,00 EUR

VP08 13.2.2013

myčka veľká

1

3 000,00 EUR 3 000,00 EUR

VP09 13.2.2013

pizza pec

1

3 000,00 EUR 3 000,00 EUR

VP10 13.2.2013

konvektomat veľký

1

3 500,00 EUR 3 500,00 EUR

VP11 20.2.2013

hydraulický lis

1

7 000,00 EUR 7 000,00 EUR

VP12 9.1.2013

mlynček na kávu

3

700,00 EUR 2 100,00 EUR

VP13 9.1.2013

kávové šálky a podšálky

70

5,00 EUR

350,00 EUR

VP14 9.1.2013

poháre

1000 0,20 EUR

200,00 EUR

VP15 9.1.2013

lampy

6

20,00 EUR

120,00 EUR

VP16 9.1.2013

luster

1

40,00 EUR

40,00 EUR

VP17 9.1.2013

drezy

11

30,00 EUR

330,00 EUR

VP18 9.1.2013

šporák

1

800,00 EUR 800,00 EUR

VP19 9.1.2013

šporák

1

800,00 EUR 800,00 EUR

VP20 9.1.2013

rezák

1

200,00 EUR 200,00 EUR

VP21 9.1.2013

chladnička veľká

4

200,00 EUR 800,00 EUR

VP22 9.1.2013

stojan na šporák

1

200,00 EUR 200,00 EUR

VP23 9.1.2013

myčka veľká

1

1 000,00 EUR 1 000,00 EUR

VP24 9.1.2013

miesič cesta

1

500,00 EUR 500,00 EUR

Adresa umiestnenia
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond

People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
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VP24 9.1.2013

miesič cesta

1

500,00 EUR 500,00 EUR

VP25 9.1.2013

nerezový stôl

1

1 000,00 EUR 1 000,00 EUR

VP26 14.1.2013

ratanové kreslá

40

100,00 EUR 4 000,00 EUR

VP27 14.1.2013

ratanové stoličky

60

80,00 EUR

4 800,00 EUR

VP28 14.1.2013

barové stoličky

8

50,00 EUR

400,00 EUR

VP29 14.1.2013

plátené stoličky

40

40,00 EUR

1 600,00 EUR

VP30 14.1.2013

kožené stoličky

20

200,00 EUR 4 000,00 EUR

VP31 13.2.2013

drvič ľadu

2

400,00 EUR 800,00 EUR

VP32 13.2.2013

odšťavovač

1

500,00 EUR 500,00 EUR

VP33 13.2.2013

frapovač

2

200,00 EUR 400,00 EUR

VP34 13.2.2013

malá myčka

1

1 200,00 EUR 1 200,00 EUR

VP35 13.2.2013

malý výrobník ľadu

1

1 000,00 EUR 1 000,00 EUR

VP36 13.2.2013

vitrína pizza

1

800,00 EUR 800,00 EUR

VP37 13.2.2013

mikrovlná rúra

4

55,00 EUR

VP38 13.2.2013

nerezové pulty

4

400,00 EUR 1 600,00 EUR

VP39 13.2.2013

chladnička

1

600,00 EUR 600,00 EUR

VP40 13.2.2013

fritéza

1

900,00 EUR 900,00 EUR

VP41 20.2.2013

gramce piooner

2

800,00 EUR 1 600,00 EUR

VP42 5.3.2013

kožený gauč

8

800,00 EUR 6 400,00 EUR

VP43 5.3.2013

gauč rohový

2

1 200,00 EUR 2 400,00 EUR

VP44 5.3.2013

podnože malé

50

120,00 EUR 6 000,00 EUR

VP45 5.3.2013

podnože veľké

30

145,00 EUR 4 350,00 EUR

VP46 5.3.2013

malé platy stolov

90

110,00 EUR 9 900,00 EUR

VP47 5.3.2013

veľké platy stolov

12

245,00 EUR 2 940,00 EUR

220,00 EUR

Deň vydania: 03.05.2019
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Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
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Diamond
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Diamond
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Diamond
KE
Diamond
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Diamond
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Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE
Diamond
KE

People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,
People Club, Štúrova 44,

Pohľadávky

1.) Záujemca je povinný v 2. kole ponúknuť sumu najmenej vo výške 85 % súpisovej hodnoty a teda
83 172,50 EUR.
2.) Bližšie informácie správca poskytne prostredníctvom tel.č. 0940 850 155 alebo na emailovej adrese
skp.galgoczy@gmail.com
2. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Ponuky musia byť doručené osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Martin Galgoczy, M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke
s výrazným označením: „NEOTVÁRAŤ – konkurz BAILAR s.r.o.– 2. kolo ponukového konania“. Ponuky musia byť
doručené najneskôr do uplynutia 15:00 hod. desiateho (10) kalendárneho dňa po zverejnení oznámenia o
verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená správcovi,
nestačí jej podanie na poštovú prepravu. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Ponuku nie je možné po jej podaní
zmeniť, doplniť, odvolať ani inak jednostranne zrušiť; na taký úkon sa bude hľadieť, akoby nebol urobený.
Záujemca prejavuje doručením ponuky správcovi svoj súhlas s podmienkami ponukového konania. Ponuka je
záväzná až do úplného skončenia ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

492

Obchodný vestník 85/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.05.2019

3. Náležitosti ponuky
Ponuka musí byť písomná, datovaná a podpísaná, v prípade právnickej osoby štatutárnym orgánom, ktorý je odľa
zápisu v obchodnom alebo inom registri oprávnený konať v mene právnickej osoby. Ponuka musí byť uvedená v
slovenskom jazyku a musí obsahovať najmenej nasledujúce náležitosti: označenie záujemcu (meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, adresa sídla a identifikačné číslo právnickej
osoby); označenie predmetu (predmetov) ponukového konania, výška ponúknutej kúpnej ceny v mene EURO,
údaje o bankovom spojení na účel vrátenia zábezpeky, kontaktné údaje (telefónne číslo, resp. e-mailová adresa).
Ak ponuku predkladá fyzická osoba, ponuka musí byť doložená fotokópiou občianskeho preukazu a súhlasom so
spracovaním osobných údajov. Ak ponuku predkladá právnická osoba, ponuka musí byť doložená originálom
alebo úradne osvedčenou kópiou výpisu z obchodného alebo iného registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná, nie starším ako 3 mesiace. Ak je ponuka podpísaná splnomocnencom, ponuka musí byť doložená aj
písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, ktoré oprávňuje na predloženie
ponuky.
4. Miesto a termín otvárania obálok
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk na
adrese kancelárie správcu. Správca oznámi presný termín otvárania obálok každému záujemcovi, ktorý predložil
ponuku a ktorý o to požiadal písomne alebo e-mailom na e-mailovej adrese: skp.galgoczy@gmail.com do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Pri otváraní obálok sa vždy prečíta meno a priezvisko, resp. názov
záujemcu, predmet ponukového konania, ktorého sa ponuka týka, a ponúknutá výška kúpnej ceny. O výsledkoch
ponukového konania správca spíše úradný záznam. Po otvorení obálok správca vylúči z ponukového konania
ponuky, ktoré nespĺňajú stanovené podmienky ponukového konania, neobsahujú požadované náležitosti alebo
boli doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Takisto vylúči ponuky, v prípade ktorých by uzavretie
zmluvy, ktorou má dôjsť k prevodu príslušného predmetu ponukového konania, zakladalo porušenie všeobecne
záväzného právneho predpisu.
5. Vyhodnotenie ponúk
Správca vyhodnotí predložené ponuky do piatich pracovných dní po otvorení obálok s ponukami. Jediným
kritériom je výška ponúknutej kúpnej ceny. Správca následne do 5 dní po vyhodnotení predloží víťaznú ponuku
na schválenie oddelenému veriteľovi; v prípade, že úspešným záujemcom je osoba uvedená v ustanovení § 83
odsek 1 písm. e) ZKR, súhlas zástupcu veriteľov musí mať právnu povahu záväzného pokynu. Ak bude víťazná
ponuka schválená a úspešný záujemca zaplatí celú kúpnu cenu za príslušný predmet ponukového konania
(doplatí rozdiel medzi ponúknutou kúpnou cenou a zloženou zábezpekou a to do 10 dní od oznámenia, že
ponuka je víťazná), správca bezodkladne pristúpi k uzavretiu zmluvy, ktorou dôjde k prevodu príslušného
predmetu ponukového konania úspešnému záujemcovi. Ak nebude víťazná ponuka schválená zástupcom
veriteľov, 1. kolo ponukového konania sa bez ďalšieho považuje za neúspešné. Správca vyrozumie o výsledkoch
ponukového konania úspešného záujemcu, ako aj každého neúspešného záujemcu, ktorý predložil ponuku a
ktorý o to požiadal písomne alebo e-mailom na emailovej adrese: skp.galgoczy@gmail.com do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. 6. Náklady účasti na ponukovom konaní Každý účastník ponukového konania znáša všetky
náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku účasti na ponukovom konaní a v súvislosti s tým, a v žiadnom prípade mu
voči správcovi ani voči žiadnej podstate nevzniká právo na ich náhradu.
7. Spoločné ustanovenia
Ponukové konanie podľa tohto oznámenia, ako aj všetky právne vzťahy ním založené a s ním súvisiace, vrátane
zodpovednostných právnych vzťahov, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej súvisiace, vrátane
zodpovednostných právnych vzťahov, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky s výnimkou kolíznych
noriem medzinárodného práva súkromného platného a účinného v Slovenskej republike. Vo všetkých sporoch a
iných veciach týkajúcich sa ponukového konania podľa tohto oznámenia a právnych vzťahov ním založených a s
ním súvisiacich, vrátane zodpovednostných právnych vzťahov, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
Toto ponukové konanie, nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
V Trebišove 29.04.2019
JUDr. Martin Galgoczy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca S 1560

K037120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ráczová Angela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Kossutha 607/77, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/166/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/166/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Angela Ráczová, narodená: 24.06.1973, bytom: Ľ. Kossutha
607/77, 077 01 Kráľovský Chlmec, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn.
31OdK/166/2019, týmto v súlade s § 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 aj
„ZKR“), oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok 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 v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK87 0900 0000 0051 5620 8134.
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
zložený samostatný preddavok s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
V Košiciach, dňa 29.04.2019
Mgr. Tomáš Palčík, správca

K037121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudášová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kechnec 51, 044 58 Kechnec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/10/2018 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/10/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Valéria Dudášová, nar. 21.02.1980, bytom Kechnec 51, 044 55 Kechnec v konkurznom
konaní vedenom pod sp. zn. 32OdK/10/2018 správca vyhlasuje 2. kolo speňažovania hnuteľného majetku
úpadcu:
Predmet: Súbor hnuteľných vecí:
popis
Automobil Škoda Felícia
Automobil Daewo TICO

výrobné číslo
-----------------------------------------

evidenčné číslo
KS373EA
KS230BX

hodnota
250 EUR
250 EUR

Podmienky ponukového konania :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca doručí podpísanú, písomnú ponuku správcovi na
adresu:JUDr. Martin Galgoczy, Správca S 1560, M. R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, v zalepenej obálke s
označením „Konkurz 32OdK/10/2018 – ponuka - neotvárať“ a to v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia
tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2.Náležitosti ponuky: ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby
sa totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu. Záujemca je povinný uhradiť v prospech účtu správcu IBAN SK12 8360 5207
0042 0622 3371 vedený v mBank a.s. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu
- FO alebo obchodné meno záujemcu - FOP, PO a spis. zn. 32OdK/10/2018.
3.Termín a miesto otvárania obálok. Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
4. Obhliadka. Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese skp.galgoczy@gmail.com
5. Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167p ZKR, že sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto nehnuteľnú
vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6.Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný záznam a
kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového majiteľa, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu vrátane nákladov
súvisiacich s prevodom. Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a
súčasne navrhne najvyššiu cenu.
V Trebišove 29.04.2019
JUDr. Martin Galgoczy, správca

K037122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karička Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 3538 / 1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/290/2018 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/290/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Galgoczy, správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavol Karička - PALMIRK, s miestom podnikania B.
Nemcovej 3538/1, 075 01 Trebišov , IČO: 43131735, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.7.2012
týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Trebišove 29.04.2019
Správca S 1560

K037123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karička Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 3538 / 1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/290/2018 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/290/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martin Galgoczy, správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavol Karička - PALMIRK, s miestom podnikania B.
Nemcovej 3538/1, 075 01 Trebišov , IČO: 43131735, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.7.2012,
že do kancelárie správcu bola dňa 06.02.2019 doručená prihláška pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote
od veriteľa: Mesto Trebišov, M. R Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov v celkovej výške 244,38 EUR.

V Trebišove 29.04.2019
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S 1560

K037124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RETOP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 709 311
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2018 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY, ZABEZPEČENÝ VERITEĽ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Zabezpečený veriteľ

Právny dôvod vzniku /
zabezpečovacieho práva

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
so sídlom, Štefánikova 27, Bratislava 814 99
IČO: 00682420
zriadenia Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. č. 230674-2014 zo dňa 14.10.2015, spôsob
vzniku zabezpečovacieho práva v katastri nehnuteľností podľa V 1891/15 zo dňa 14.10.2015, LV č.

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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786 pre k. ú. Hanušovce nad Topľou
Deň vzniku zabezpečovacieho práva 14.10.2015
Výška zabezpečenej pohľadávky
445.455,99 Eur
Poradie zabezpečenej pohľadávky Pohľadávka pod poradovým číslom: 21
v konečnom zozname pohľadávok
Zabezpečená suma
445.455,99 Eur
Druh zabezpečovacieho práva
Záložné právo
Poradie zabezpečovacieho práva
Záložné právo v prvom poradí

POZEMKY
Poradové
číslo
súpisovej
zložky
majetku

Druh

1.

Zastavaná
plocha
a 21318
nádvorie

2.

Výmera
Štát Obec
v m2

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
758

HANUŠOVCE Hanušovce
SR
786 2343/1
NAD TOPĽOU nad Topľou
HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

Orná pôda
3.

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
4953

4.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
102

5.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
57

6.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
428

7.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
653

8.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
335

9.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
211

10.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
788

11.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
805

Katastrálne č. Parcelové Spoluvlastnícky Súpisová
územie
LV číslo
podiel úpadcu
hodnota

SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

1/1

786
Hanušovce
nad Topľou

2343/4

1/1

2343/6

1/1

2343/7

1/1

2343/8

1/1

2343/9

1/1

2343/10

1/1

2343/11

1/1

2343/32

1/1

2343/33

1/1

2343/34

1/1

786
Hanušovce
nad Topľou
786
Hanušovce
nad Topľou
786
Hanušovce
nad Topľou
786
Hanušovce
nad Topľou
786
Hanušovce
nad Topľou
786
Hanušovce
nad Topľou
786
Hanušovce
nad Topľou
786
Hanušovce
nad Topľou
786
Hanušovce
nad Topľou

Dôvod
zapísania

majetok
úpadcu
25.04.2019
44.511,98€ podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
1.582,70€ majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
10.341,86€ majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
212,98€
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
119,02€
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
893,66€
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
1.363,46€ majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
699,48€
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
440,57€
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
1645.34€ majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
1.248,84€ majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
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12.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
629

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU

13.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
816

14.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
68

15.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
965

16.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
656

17.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
164

SR HANUŠOVCE Hanušovce 786
NAD TOPĽOU nad Topľou

18.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
81

SR HANUŠOVCE Hanušovce 786
NAD TOPĽOU nad Topľou

19.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
692

SR HANUŠOVCE Hanušovce 786
NAD TOPĽOU nad Topľou

20.

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
5

SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

HANUŠOVCE
NAD TOPĽOU
SR

786
Hanušovce
nad Topľou

1313,35€
2343/35

1/1

786
Hanušovce
nad Topľou

1.703,81€
2343/38

1/1

786
Hanušovce
nad Topľou

141,98€
2343/39

1/1

786
Hanušovce
nad Topľou

2.014,92€
2343/41

1/1

786
Hanušovce
nad Topľou

1.697,33€
2343/42

1/1

786
Hanušovce
nad Topľou
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342.,43€
2343/43

1/1

169,13€
2343/44

1/1

1.444,90€
2343/45

1/1

10,44€
2343/178

1/1

a) ZKR
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR
majetok
25.04.2019
úpadcu
podľa § 67
ods. 1 písm.
a) ZKR

STAVBY
Poradov
é číslo
súpisov Popis
ej zložky
majetku

21.

Budova

Obilný dom
22.

Orientačn
SpoluDôvod Deň
Ulic
Katastráln č. Súpisn Parcelov
Súpisová
é
číslo
vlastnícky
zapísani zapísania
a
e územie LV é číslo é číslo
hodnota
vchodu
podiel úpadcu
a
do
súpisu
Hanušovce 78
majetok 25.04.201
nad
6
úpadcu 9
Topľou
podľa §
HANUŠOVC
67 ods. 1
E
NAD
písm. a)
SR TOPĽOU
580
2343/9
1/1
1.631,15€ ZKR
Hanušovce 78
majetok 25.04.201
nad
6
úpadcu 9
Topľou
podľa §
HANUŠOVC
67 ods. 1
E
NAD
47.695,95 písm. a)
SR TOPĽOU
2343/4
1/1
€
ZKR
Hanušovce 78 majetok 25.04.201
nad
6
úpadcu 9
Topľou
podľa §
Štá
Obec
t
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Soc. zariad.
23.
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Topľou

-

HANUŠOVC
E
NAD
SR TOPĽOU
-

Vrátnica
24.

Sklad.str.tech
n.
25.

18.710,99
€

2343/8

1/1

0,00€

2343/32 1/1
-

Sklad obil.

2.478,31€

Hanušovce 78 nad
6
Topľou
-

HANUŠOVC
E
NAD
SR TOPĽOU

26.

1/1

Hanušovce 78 nad
6
Topľou

-

HANUŠOVC
E
NAD
SR TOPĽOU

2343/7
Hanušovce 78 nad
6
Topľou

-

HANUŠOVC
E
NAD
SR TOPĽOU

Deň vydania: 03.05.2019

Sk obil.

-

HANUŠOVC
E
NAD
TOPĽOU

27.
SR
Sklad-stará
PÚO

Hanušovce 78 nad
6
Topľou

-

-

Hanušovce 78 nad
6
Topľou

SR
Trafostanica

-

Hanušovce 78 nad
6
Topľou

-

-

Hanušovce 78 nad
6
Topľou

HANUŠOVC
E
NAD
TOPĽOU

29.
SR
Hangar.sklad
30.

1/1

49.734,47
€

2343/38
-

1/1

2343/39

HANUŠOVC
E
NAD
TOPĽOU

10.834,33
€

10.834,33
€

2343/34

HANUŠOVC
E
NAD
TOPĽOU

28.

2343/33 1/1
1/1

6.062,03€
1/1

2343/45

48.480,73
€

podľa §
67 ods. 1
písm. a)
ZKR
majetok 25.04.201
úpadcu 9
podľa §
67 ods. 1
písm. a)
ZKR
majetok 25.04.201
úpadcu 9
podľa §
67 ods. 1
písm. a)
ZKR
majetok 25.04.201
úpadcu 9
podľa §
67 ods. 1
sklad
obi.písm.
a) ZKR
majetok 25.04.201
úpadcu 9
podľa §
67 ods. 1
písm. a)
ZKR
majetok 25.04.201
úpadcu 9
podľa §
67 ods. 1
písm. a)
ZKR
majetok 25.04.201
úpadcu 9
podľa §
67 ods. 1
písm. a)
ZKR
majetok 25.04.201
úpadcu 9
podľa §
67 ods. 1
písm. a)
ZKR

Na základe ust. § 77 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov správca uvádza aj ďalšie zabezpečovacie práva k vyššie uvedeným súpisovým zložkám
majetku s príslušnými údajmi v zmysle ustanovenia:

Zabezpečený veriteľ

Právny
dôvod
vzniku
zabezpečovacieho práva

Mesto Hanušovce nad Topľou
so sídlom Mierová 333/3, Hanušovce nad Topľou
IČO: 00 332 399
/

zriadenia

·

Rozhodnutie Mesta Hanušovce nad Topľou č. 2654/2018 zo dňa 14.11.2018 o
zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve dlžníka na
zabezpečenie daňového nedoplatku
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Deň vydania: 03.05.2019

·

Rozhodnutie Mesta Hanušovce nad Topľou č. 2653/2018 zo dňa 14.11.2018 o
zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve dlžníka na
zabezpečenie daňového nedoplatku

·

Rozhodnutie Mesta Hanušovce nad Topľou č. 2653/2018 zo dňa 14.11.2018 o
zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve dlžníka na
zabezpečenie daňového nedoplatku

·
14.11.2018
·
14.11.2018
·
14.11.2018
Výška zabezpečenej pohľadávky
- 2.339,80 Eur
- 4.679,55 Eur
- 4.679,55 Eur
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky Pohľadávky pod poradovým číslom: 18 - 20
v konečnom zozname pohľadávok
Zabezpečená suma
- 2.339,80 Eur
- 4.679,55 Eur
- 4.679,55 Eur
Druh zabezpečovacieho práva
Záložné právo
Deň vzniku zabezpečovacieho práva

·
·
·

Poradie zabezpečovacieho práva

Záložné právo v 4. poradí
Záložné právo v 4. poradí
Záložné právo v 4. poradí

Číslo položiek majetku v súpise, na ktoré sa 1.-30.
vzťahuje zabezpečovacie právo

Zabezpečený veriteľ

Slovenská republika – Daňový úrad Košice
so sídlom Železničná 1, 040 01 Košice
IČO: 424995000018

Právny dôvod vzniku / zriadenia zabezpečovacieho
práva

·
·
·
·

·
15.10.2018
·
15.10.2018
·
18.01.2019
- 400,02 Eur,
- 9.318,99 Eur,
- 26.558,61 Eur,

Deň vzniku zabezpečovacieho práva

Výška zabezpečenej pohľadávky

Poradie zabezpečenej
zozname pohľadávok
Zabezpečená suma

pohľadávky

v konečnom Pohľadávky pod poradovým číslom: 22. – 25.
- 400,02 Eur,
- 9.318,99 Eur,
- 26.558,61 Eur,
Záložné právo

Druh zabezpečovacieho práva
Poradie zabezpečovacieho práva
Číslo položiek majetku v súpise,
vzťahuje zabezpečovacie právo

Záložné právo správcu dane zriadené rozhodnutím č. 101974114/2018
dňa 04.10.2018 na zabezpečenie daňového nedoplatku.
Záložné právo správcu dane zriadené rozhodnutím č. 101974114/2018
dňa 04.10.2018 na zabezpečenie daňového nedoplatku.
Záložné právo správcu dane zriadené rozhodnutím č. 101974114/2018
dňa 04.10.2018 na zabezpečenie daňového nedoplatku.
Záložné právo správcu dane zriadené rozhodnutím č. 1000017174/2019
dňa 03.01.2019 na zabezpečenie daňového nedoplatku.

na

ktoré

Tretie v poradí
sa 1.-30.

Zabezpečený veriteľ

T & T Partners s.r.o.
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Deň vydania: 03.05.2019

so sídlom Jenisejská 1430/37, Košice – Nad Jazerom 040
12
IČO: 36 196 851
Právny dôvod vzniku / zriadenia zabezpečovacieho práva

Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 14.09.2015

Deň vzniku zabezpečovacieho práva
Výška zabezpečenej pohľadávky
Poradie zabezpečenej pohľadávky v konečnom zozname pohľadávok

14.09.2015
135.118,72 Eur
Pohľadávka pod poradovým číslom: 27

Zabezpečená suma
Druh zabezpečovacieho práva

135.118,72 Eur
Záložné právo
druhý v poradí

Poradie zabezpečovacieho práva
Číslo položiek majetku v súpise, na ktoré sa vzťahuje zabezpečovacie 2. a 22.
právo

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty
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