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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

K004304
Spisová značka: 27OdK/29/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lýdia_Prohaska, nar. 22.09.1984, Miestny úrad
mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Žatevná_2241/2, 841 01_Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lýdia_Prohaska, nar. 22.09.1984, Miestny úrad mestskej časti
Bratislava - Dúbravka, Žatevná_2241/2, 841 01_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava, zn.
správcu: S1565.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1176/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislava I dňa 30.12.2019
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K004305
Spisová značka: 27OdK/30/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniel_Melicherík, nar. 07.03.1992, Hlavná_36 / 71,
900 26_Slovenský Grob, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniel_Melicherík, nar. 07.03.1992, Hlavná_36 / 71, 900
26_Slovenský Grob.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
námestie 25, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1629.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1179/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 30.12.2019
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K004306
Spisová značka: 27OdK/28/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav_Knébl, nar. 22.04.1969, Suchohrad_295,
900 64_Suchohrad, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislav_Knébl, nar. 22.04.1969, Suchohrad_295, 900
64_Suchohrad.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Vlasta Klimentová, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava,
zn. správcu: S1399.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

8

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1174/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
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.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 30.12.2019
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K004307
Spisová značka: 27OdK/31/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína_Kollerová, nar. 13.10.1984, Janka
Kráľa_9602 / 46, 821 06_Bratislava - Podunajské Biskupice, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína_Kollerová, nar. 13.10.1984, Janka Kráľa_9602 / 46,
821 06_Bratislava - Podunajské Biskupice.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s., so sídlom kancelárie
Červeňova 14, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S1883.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1184/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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
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dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.1.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K004308
Spisová značka: 27OdK/32/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína_Gallová, nar. 23.02.1973, Miestny úrad
mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová_288 / 21, 827 05_Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína_Gallová, nar. 23.02.1973, Miestny úrad mestskej časti
Bratislava - Ružinov, Mierová_288 / 21, 827 05_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,
zn. správcu: S1535.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
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V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1183/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

16

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
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.
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.1.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K004309
Spisová značka: 27R/2/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AVANS s.r.o., so sídlom Holubyho 1, 811 03
Bratislava, IČO: 31 318 967, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.
2371/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: AVANS s.r.o., so sídlom Holubyho 1, 811 03 Bratislava,
IČO: 31 318 967,
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: AVANS s.r.o., so sídlom Holubyho 1, 811 03 Bratislava, IČO:
31 318 967.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K004310
Spisová značka: 37K/59/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Róbert Zeleník, nar.: 30.07. 1964, trvale bytom
Prievidzská 546, 972 46 Čerňany, SR, zast.: BBH advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Suché Mýto 1, 811 03
Bratislava, IČO: 36 713 066, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: J&M BAU s. r. o., so sídlom
Pribišova 13, 841 05 Bratislava, IČO: 46 263 225,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: J&M BAU s. r. o., so sídlom Pribišova 13, 841 05 Bratislava, IČO: 46 263 225,
predbežného správcu: JUDr. Ivan Mojžiš, so sídlom V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S239.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.1.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K004311
Spisová značka: 6K/53/2016
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Gabriel Zsóri, nar.
25.10.1972, bytom Lipová 2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2020
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K004312
Spisová značka: 6K/61/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci Pharm. Dr. Peter Palovčík, s miestom podnikania Zavadilova 6945/7, 841 08
Bratislava - Devínska nová Ves, IČO: 32 351 259, správcom ktorého je JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom
kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 1581, uznesením zo dňa 05.10.2019, č. k. 6K/61/2014224, zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.12.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K004313
Spisová značka: 8K/18/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: FORLEN s. r. o., so sídlom
Rázusova 23, 902 01 Pezinok, IČO: 35 925 221, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so
sídlom ul 29. augusta č 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
28.12.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K004314
Spisová značka: 8K/15/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: INTERNATIONAL, spol. s r. o., so
sídlom Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, IČO: 35 821 299, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa:
Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul 29. augusta č 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2019.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K004315
Spisová značka: 8K/33/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa HANCOK Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Račianska 109 c, 831
02 Bratislava, IČO: 35 702 346, zast.: IN FORO - AYRUMYAN advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Uhrova 4,
831 01 Bratislava uznesením zo dňa 05.11.2019, č. k. 8K/33/2019-154, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konanie vyhlásené voči dlžníkovi. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.12.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K004316
Spisová značka: 8K/30/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa NORO -S , s.r.o. so sídlom Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov,
IČO: 36 69 36 77 uznesením zo dňa 31.10.2019, č. k. 8K/30/2019-154, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné
konanie vyhlásené voči dlžníkovi. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2019.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K004317
Spisová značka: 6K/14/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Padúch, nar. 10.01.1978,
bytom Záveterná 5685/15, 841 07 Bratislava, t. č. bytom Záveterná 5685/15, 841 07 Bratislava správcom ktorého je:
JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1441 o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Martin Padúch, nar. 10.01.1978, bytom Záveterná 5685/15, 841 07 Bratislava, t.
č. bytom Záveterná 5685/15, 841 07 Bratislava zrušuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2020
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004318
Spisová značka: 8K/61/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - Bitbrokers s.r.o. so sídlom Vysoká 12, 811 06 Bratislava IČO:
51 853 841 zastúpený advokátskou kanceláriou ALMOND LEGAL s.r.o. so sídlom Grosslingova č.4, 811 09
Bratislava vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Bitbrokers s.r.o. so sídlom Vysoká 12, 811 06
Bratislava IČO: 51 853 841
rozhodol
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Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Bitbrokers s.r.o. so sídlom Vysoká 12, 811 06 Bratislava IČO: 51
853 841 pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.1.2020
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004319
Spisová značka: 6K/13/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: J. L. Logistic, s.r.o., so sídlom
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 36 764 701, právne zastúpený: LEGART s. r. o., so sídlom Hrachová
16B, 821 05 Bratislava, IČO: 47 252 332, správcom ktorého je JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom kancelárie
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava, zn. správcu: S 1136, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu J. L. Logistic, s.r.o., so sídlom Pri starej prachárni 14, 831
04 Bratislava, IČO: 36 764 701, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2020
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004320
Spisová značka: 8K/64/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viera Hanuljaková, rod.
Hromadová, nar. 30.05.1954, Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo, správcom ktorého je KASATKIN Recovery,
k.s., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S1812, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a KASATKIN Recovery, k.s., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S1812, z
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funkcie správcu úpadcu Viera Hanuljaková, rod. Hromadová, nar. 30.05.1954, Hamuliakovo 353, 900 43
Hamuliakovo.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2020
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004321
Spisová značka: 37K/15/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11,
010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SKL 3 s. r. o., so sídlom
Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 36 743 500,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SKL 3 s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 36
743 500.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Bratislava, 811 08, Šoltésovej
2 zn.sp. S1436.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach
na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
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lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. 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. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. 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. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. 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).
22. 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).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K004322
Spisová značka: 4K/6/2010
Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: RADOMA spol. s.r.o., so sídlom
Továrenská 1, 900 65 Záhorská Ves, IČO: 17 308 861, správcom ktorého je Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 088 833, značka správcu
S1240,, o návrhu spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 4B, 010 47 Žilina, IČO: 51
865 467. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2019
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K004323
Spisová značka: 4OdK/1066/2019

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lucia Balogová, nar. 09. 08. 1988, trvale bytom
L. Svobodu 1741/27, 979 01 Rimavská Sobota, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20,
979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lucia Balogová, nar. 09. 08. 1988, trvale bytom L. Svobodu
1741/27, 979 01 Rimavská Sobota.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S640.

Ustanovuje správcu: JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.12.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K004324
Spisová značka: 4OdK/958/2019

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Jarmila Rybárová, nar. 14. 09.
1956, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným meno: Mgr. Jarmila Rybárová - U
SAMARITÁNA, s miestom podnikania: L. Svobodu 63, 976 32 Badín, IČO: 17060958, zastúpený: Centrum právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici,
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Súd návrh o d m i e t a.

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 2977, rok 2019, číslo účtovného dokladu 26. XI. 2019.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 2977, rok
2019, číslo účtovného dokladu 26. XI. 2019, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.11.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K004325
Spisová značka: 4OdK/1067/2019

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Oračko, nar. 21. 08. 1964, trvale bytom
Rúbanicko 3/10, 984 03 Lučenec, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská
Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: : František Oračko, nar. 21. 08. 1964, trvale bytom Rúbanicko
3/10, 984 03 Lučenec.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1614.

Ustanovuje správcu: Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.:

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.12.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
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K004326
Spisová značka: 2OdK/1263/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Július Meňhár, nar. 05. 12. 1983,
trvale bytom Tatranská 6337/22, 974 11 Banská Bystrica, obchodné meno - Július Meňhár, s miestom podnikania
Tatranská 6337/22, 974 11 Banská Bystrica, IČO - 44570643, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Július Meňhár, nar. 05. 12. 1983, trvale bytom
Tatranská 6337/22, 974 11 Banská Bystrica, obchodné meno - Július Meňhár, s miestom podnikania Tatranská
6337/22, 974 11 Banská Bystrica, IČO - 44570643.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Ďurčeková, správca k.s., so sídlom kancelárie Námestie
slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1578.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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“),
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b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f 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
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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 (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004327
Spisová značka: 2OdK/1264/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Eva Vodičková, nar. 27. 11. 1959,
trvale bytom MUDr. J. Straku 1543/4, 969 01 Banská Štiavnica, prechodne bytom Domov Márie, Špitálska 3, 969 01
Banská Štiavnica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Eva Vodičková, nar. 27. 11. 1959, trvale bytom
MUDr. J. Straku 1543/4, 969 01 Banská Štiavnica, prechodne bytom Domov Márie, Špitálska 3, 969 01 Banská
Štiavnica.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A,
974 01 Banská Bystrica, zn.: S1606.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
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uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f ZKR).
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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 (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
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plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004328
Spisová značka: 2OdK/1265/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Zdenko Suchý, nar. 15. 05. 1984,
trvale bytom Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Zdenko Suchý, nar. 15. 05. 1984, trvale bytom Šobov
1407/7, 969 01 Banská Štiavnica.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - KASATKIN Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Komenského
14A, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1812.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f ZKR).
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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 (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

40

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004329
Spisová značka: 2OdK/1266/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Roman Kubiš, nar. 25. 09. 1967,
trvale bytom Mládežnícka 1789/6, 977 03 Brezno, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Roman Kubiš, nar. 25. 09. 1967, trvale bytom
Mládežnícka 1789/6, 977 03 Brezno.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. František Vavráč, so sídlom kancelárie Horná 51, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1373.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kalendára (§ 166f 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.
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 (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004330
Spisová značka: 2OdK/1267/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Róbert Winter, nar. 16. 02. 1978,
trvale bytom mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, na korešpondenčnej adrese Sládkovičova 10/2, 965
01 Žiar nad Hronom, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Róbert Winter, nar. 16. 02. 1978, trvale bytom mesto
Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, na korešpondenčnej adrese Sládkovičova 10/2, 965 01 Žiar nad Hronom.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Pavel Balog, so sídlom kancelárie Železničná 6/1, 979 01
Rimavská Sobota, zn.: S669.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f 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.
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 (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004331
Spisová značka: 2OdK/1268/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Aranka Gábrišová, nar. 04. 10.
1988, trvale bytom Telgárt 428, 976 73 Telgárt, obchodné meno - Aranka Gábrišová, s miestom podnikania Telgárt
428, 976 73 Telgárt, IČO - 52342743, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Aranka Gábrišová, nar. 04. 10. 1988, trvale bytom
Telgárt 428, 976 73 Telgárt, obchodné meno - Aranka Gábrišová, s miestom podnikania Telgárt 428, 976 73 Telgárt,
IČO - 52342743.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Jozef Veselý, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01
Veľký Krtíš, zn.: S610.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (§ 166f 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.
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 (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004332
Spisová značka: 2OdK/1269/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Marek Karvai, nar. 11. 06. 1980,
trvale bytom Tulská 5354/17, 974 04 Banská Bystrica, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Marek Karvai, nar. 11. 06. 1980, trvale bytom Tulská
5354/17, 974 04 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., so sídlom kancelárie
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, zn.: S1577.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
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Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 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
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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 (§ 166f 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.
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 (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

52

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004333
Spisová značka: 2OdK/1270/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Marek Kačáni, nar. 11. 05. 1987,
trvale bytom Dolinky 3238/18, 962 12 Detva, obchodné meno - Marek Kačáni, s miestom podnikania Dolinky
3238/18, 962 12 Detva, IČO - 52041743, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Marek Kačáni, nar. 11. 05. 1987, trvale bytom
Dolinky 3238/18, 962 12 Detva, obchodné meno - Marek Kačáni, s miestom podnikania Dolinky 3238/18, 962 12
Detva, IČO - 52041743.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Ing. Naďa Bôžiková, so sídlom kancelárie Partizánska 15, 985
11 Halič, zn.: S1530.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
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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 (§ 166f 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.
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 (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004334
Spisová značka: 2OdK/1271/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Renáta Struhárová, nar. 17. 06.
1975, trvale bytom mesto Kremnica, 967 01 Kremnica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Renáta Struhárová, nar. 17. 06. 1975, trvale bytom
mesto Kremnica, 967 01 Kremnica.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990
01 Veľký Krtíš, zn.: S515.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (§ 166f 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.
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 (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004335
Spisová značka: 2OdK/1241/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Katarína Nemcová, nar. 05. 06.
1977, trvale bytom Voznica 31, 966 81 Voznica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Katarína Nemcová, nar. 05. 06. 1977, trvale bytom
Voznica 31, 966 81 Voznica.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1930.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
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ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f 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.
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 (§166g ZKR).
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004336
Spisová značka: 2OdK/1242/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Martina Stoláriková, nar. 21. 01.
1993, trvale bytom Železničná 22/93, 966 01 Hliník nad Hronom, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Súd konanie z a s t a v u j e .

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 3784, rok 2019, číslo účtovného dokladu 51. XII. 2019.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 3784, rok
2019, číslo účtovného dokladu 51. XII. 2019, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004337
Spisová značka: 2OdK/1151/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Monika Berkiová, nar. 21. 12.
1982, trvale bytom Jelšovec 79, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO - 43587151, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20,
979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Monika Berkiová, nar. 21. 12. 1982, trvale bytom
Jelšovec 79, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO - 43587151.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01
Veľký Krtíš, zn.: S1255.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f 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
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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 (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004338
Spisová značka: 2OdK/1104/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Peter Schmidt, nar. 30. 04. 1987,
trvale bytom Harmanec 22, 976 03 Harmanec, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
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810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Peter Schmidt, nar. 30. 04. 1987, trvale bytom
Harmanec 22, 976 03 Harmanec.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Ivan Kotleba, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S519.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý 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 (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
a)

Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
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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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f 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
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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004339
Spisová značka: 30K/10/2019
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OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, 041
90 Košice proti dlžníkovi: NajReality, s.r.o., Cestice 78, 04471 Cestice, IČO: 44170564 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu uznesním zo dňa 22.11.2019 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: NajReality, s.r.o., Cestice 78,
04471 Cestice, IČO: 44170564, pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2019
Okresný súd Košice I dňa 30.12.2019
JUDr. Mária Hiščáková, vyššia súdna úradníčka
K004340
Spisová značka: 30K/9/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: MENA a.s., Bernolákova 10, 040 11
Košice, IČO: 31687491 o určenie, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom správcom, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol
Určuje, že na podanie zo dňa 16.12.2019 označené poradovým číslom 1, ktorým bola uplatnená pohľadávka
veriteľa: JELLYFISH o.c.p., a.s., BBC 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 799 072,
vo výške 857,06 € sa n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.1.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K004341
Spisová značka: 30K/17/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Sluťák, nar. 28.03.1973, s
miestom podnikania Ždiarska 1447/21, 040 12 Košice, IČO: 37 297 104 o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie
povinnosti uloženej súdom správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1360 takto
rozhodol
U k l a d á poriadkovú pokutu správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice,
zn. správcu: S1360 vo výške 150,- Eur, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 9.1.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K004342
Spisová značka: 27OdK/278/2019
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Billa, nar. 16.05.1968, bytom Nitra - Dražovce, Vŕbová
č. 224/6, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Billa, nar. 16.05.1968, bytom Nitra - Dražovce, Vŕbová č. 224/6.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie: Nitra, Školská č. 3.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 31.12.2019, vedený pod položkou registra D14 - 2051/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 31.12.2019, vedený pod položkou registra D14 - 2051/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
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nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
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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.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 9.1.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K004343
Spisová značka: 27NcKR/1/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Kuczmanová, nar. 03.09.1967, bytom Zlatná na
Ostrove č. 263, ktorého správcom bol: LexCreditor, k. s.,
so sídlom kancelárie: Levice, Kalnická cesta č. 829/8,
o návrhu dlžníka na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Mária Kuczmanová, nar. 03.09.1967, bytom Zlatná
na Ostrove č. 263, od pohľadávok,
ktoré vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 23.01.2016 a zostali po zrušení konkurzu neuspokojené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.
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
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svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 9.1.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K004344
Spisová značka: 31K/20/2017
Sp.zn. 31K/20/2017
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OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: PBE, s.r.o., so sídlom Nitra,
Samova č. 11, IČO: 36552739, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Nitra, Mostná
č. 13, IČO: 36832006,uznesením č.k. 31K/20/2017-211 zo dňa 12.12.2019 z r u š i l pre nedostatok majetku
úpadcu konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/20/2017-54 zo dňa 19.09.2017 na majetok
úpadcu PBE, s.r.o., so sídlom Nitra, Samova č. 11. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.01.2020.

V Nitre dňa 10.01.2020
Okresný súd Nitra dňa 10.1.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K004345
Spisová značka: 27K/10/2019
Sp. zn. 27K/10/2019
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Style-Bau, s.r.o. v likvidácii, IČO: 44417322, so sídlom Nové
Zámky, Podzámska č. 32, zastúpeného likvidátorom: JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom Nové Zámky, Podzámska
č. 32, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Style-Bau, s.r.o. v likvidácii, IČO: 44417322, so sídlom Nové
Zámky, Podzámska č. 32, uznesením č.k. 27K/10/2019-77 zo dňa 27.11.2019 z a s ta v i l konkurzné konanie na
dlžníka: Style-Bau, s.r.o. v likvidácii, IČO: 44417322, so sídlom Nové Zámky, Podzámska č. 32, pre nedostatok
majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2019.
V Nitre dňa 10.01.2020

Okresný súd Nitra dňa 10.1.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K004346
Spisová značka: 4OdK/202/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Čuri, nar. 07.10.1988, Ražňany 157, 082 61
Ražňany, 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: Ivan Čuri, nar. 07.10.1988, Ražňany 157, 082 61 Ražňany,
II.
ustanovuje správcu: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok,
IČO: 36795364,
III.
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. 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
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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
Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36795364, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 18.12.2019 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2214/2019.
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 až 5 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
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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 Prešove, dňa 08.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004347
Spisová značka: 4OdK/201/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Billý, nar. 06.03.1958, Rokytov 130, 086 01
Rokytov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sovietskych Hrdinov 102, 089 01 Svidník, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Billý, nar. 06.03.1958, Rokytov 130, 086 01 Rokytov,

II.
ustanovuje správcu: M&L insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01
Humenné, IČO: 50556533,
III.
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. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
M&L insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, IČO: 50556533, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 18.12.2019 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2249/2019.
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 až 5 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
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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 Prešove, dňa 08.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004348
Spisová značka: 4OdK/200/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Kučerová, nar. 08.12.1953, Prostějovská 4821/5,
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.
Prešov,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Helena Kučerová, nar. 08.12.1953, Prostějovská 4821/5, 080 01

II.
ustanovuje správcu: JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 36166723,
III.
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. 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
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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. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36166723,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa
18.12.2019 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2216/2019.
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 až 5 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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 Prešove, dňa 08.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004349
Spisová značka: 4OdK/199/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Karol Cintula, nar. 03.11.1968, Ústecko-Orlická 2345/6,
058 01 Poprad, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Karol Cintula, IČO: 41574672, s miestom podnikania
Rastislavova 3487/20, 058 01 Poprad, 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: Karol Cintula, nar. 03.11.1968, Ústecko-Orlická 2345/6, 058 01
Poprad,
II.
ustanovuje správcu: iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov,
IČO: 47254122,
III.
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. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, IČO: 47254122, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 18.12.2019 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2218/2019.
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 až 5 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

82

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

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 Prešove, dňa 08.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004350
Spisová značka: 4OdK/203/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RNDr. Monika Kašová, nar. 24.11.1958, Štúrova 3672/11,
080 01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom RNDr. Monika Kašová, IČO: 32937377, s miestom
podnikania Jurkovičova 8, 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: RNDr. Monika Kašová, nar. 24.11.1958, Štúrova 3672/11, 080
01 Prešov,
II.
47632836,

ustanovuje správcu: Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO:

III.
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. 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
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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
Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 47632836, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 18.12.2019 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2226/2019.
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 až 5 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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 Prešove, dňa 08.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004351
Spisová značka: 4OdK/204/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Marcela Lešková, nar. 14.04.1972, Štúrova 67/13,
059 41 Tatranská Štrba, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Mgr. Marcela Lešková, IČO: 32868600, s
miestom podnikania Štúrova 67/13, 059 41 Tatranská Štrba, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária
Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Marcela Lešková, nar. 14.04.1972, Štúrova 67/13, 059 41
Tatranská Štrba,
II.
42089301,

ustanovuje správcu: Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO:

III.
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. 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
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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
Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 42089301, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 18.12.2019 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2209/2019.
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 až 5 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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 Prešove, dňa 08.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004352
Spisová značka: 4OdK/206/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daša Karalová, nar. 13.04.1969, Hunkovce 47, 090 03
Hunkovce, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sovietskych Hrdinov 102, 089 01 Svidník, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Hunkovce,
II.
36156876,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daša Karalová, nar. 13.04.1969, Hunkovce 47, 090 03
ustanovuje správcu: Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO:

III.
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. 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
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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
Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 36156876, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 18.12.2019 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2244/2019.
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 až 5 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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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 Prešove, dňa 08.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004353
Spisová značka: 4OdK/207/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Bezák, nar. 14.07.1972, Školská 174/11, 059 38
Štrba, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Milan Bezák, IČO: 51580322, s miestom podnikania Školská
174/11, 059 38 Štrba, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Bezák, nar. 14.07.1972, Školská 174/11, 059 38 Štrba,

II.
46333908,

ustanovuje správcu: HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Strojnícka 13, 080 01 Prešov, IČO:

III.
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. 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
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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
HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Strojnícka 13, 080 01 Prešov, IČO: 46333908, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 18.12.2019 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2208/2019.
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 až 5 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.
V Prešove, dňa 08.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004354
Spisová značka: 4OdK/210/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Mišlinský, nar. 20.01.1973, Farbiarska 62/47, 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: Martin Mišlinský, nar. 20.01.1973, Farbiarska 62/47, 064 01
Stará Ľubovňa,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01
Poprad, IČO: 42227330,
III.
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. 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. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 42227330, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 18.12.2019 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2219/2019.
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 až 5 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.
V Prešove, dňa 08.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004355
Spisová značka: 4OdK/212/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Róbert Knap, nar. 17.11.1976, 1. mája 564/4, 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.
Ľubovňa,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Róbert Knap, nar. 17.11.1976, 1. mája 564/4, 064 01 Stará

II.
ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad Matejovce, IČO: 17145538,
III.
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. 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
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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. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 17145538, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 23.12.2019 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2270/2019.
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 až 5 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.
V Prešove, dňa 08.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004356
Spisová značka: 4OdK/216/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Polhoš, nar. 06.09.1983, Nový Dvor 36/48, 059 52
Veľká Lomnica, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Ján Polhoš, IČO: 43219454, s miestom podnikania
Nový Dvor 36/48, 059 52 Veľká Lomnica, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10,
080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Lomnica,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Polhoš, nar. 06.09.1983, Nový Dvor 36/48, 059 52 Veľká

II.
42109141,

ustanovuje správcu: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, IČO:

III.

vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v
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základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, IČO: 42109141, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 27.12.2019 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2299/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

96

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 až 5 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.
V Prešove, dňa 08.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004357
Spisová značka: 4OdK/218/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marta Hangurbadžová, nar. 21.06.1955, Krížová Ves 131,
059 01 Krížová Ves, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Marta Hangurbadžová, IČO: 43302599, s
miestom podnikania Krížová Ves 131, 059 01 Krížová Ves, 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: Marta Hangurbadžová, nar. 21.06.1955, Krížová Ves 131, 059
01 Krížová Ves,
II.
42078474,

ustanovuje správcu: JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, IČO:
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III.
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. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, IČO: 42078474, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 27.12.2019 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2297/2019.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 až 5 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.
V Prešove, dňa 08.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004358
Spisová značka: 4OdK/219/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozefa Cserhalmiová, nar. 13.02.1950, Royova 6763/4,
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.
Prešov,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozefa Cserhalmiová, nar. 13.02.1950, Royova 6763/4, 080 01

II.
ustanovuje správcu: JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01
Bardejov, IČO: 45244341,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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III.
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. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, IČO: 45244341, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 27.12.2019 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2288/2019.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 až 5 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.
V Prešove, dňa 09.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 9.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004359
Spisová značka: 4OdK/220/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Sterančák, nar. 16.04.1970, Švábska 6726/45, 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: Michal Sterančák, nar. 16.04.1970, Švábska 6726/45, 080 01
Prešov,
II.
ustanovuje správcu: Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01
Medzilaborce, IČO: 42227381,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
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. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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
Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, IČO: 42227381, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 27.12.2019 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2280/2019.
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.
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 až 5 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.
V Prešove, dňa 09.01.2020

Okresný súd Prešov dňa 9.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004360
Spisová značka: 4OdK/222/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alexandra Siváková, nar. 28.02.1990, Sov. Hrdinov
432/34, 089 01 Svidník, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sovietskych Hrdinov 102, 089 01
Svidník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
01 Svidník,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alexandra Siváková, nar. 28.02.1990, Sov. Hrdinov 432/34, 089
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II.
ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080
01 Prešov, IČO: 42077800,
III.
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. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, IČO: 42077800,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa
27.12.2019 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 2289/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 až 5 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.
V Prešove, dňa 09.01.2020
Okresný súd Prešov dňa 9.1.2020
JUDr. Zuzana Berežná,
K004361
Spisová značka: 29R/2/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti
TSinvest s. r. o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 818 062, uznesením č.k. 29R/2/2012-2196
zo dňa 12.12.2019 povolil vstup obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (predtým Stredoslovenská
energetika obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467 do konkurzného konania
ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (predtým
Stredoslovenská energetika, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, a to v rozsahu
pohľadávok vo výške vo výške 17 169,- eur, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 57.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2020
JUDr. Miriama Machalková, vyššia súdna úradníčka
K004362
Spisová značka: 38K/29/2019
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
CINEMA NOVÉ MESTO,
s. r. o. so sídlom Čsl. Armády 6/68, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 46 305 645, takto
rozhodol
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
CINEMA NOVÉ MESTO,
s. r. o. so sídlom Čsl. Armády 6/68, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 46 305 645, takto
I. Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu a osvedčil svoju
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 9.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
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K004363
Spisová značka: 38K/29/2019
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/29/2019
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

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

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

CINEMA NOVÉ MESTO, s.r.o.
Čsl. Armády 6/68,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 46 305 645

nariaďuje pojednávanie
na deň 06.03.2020 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004364
Spisová značka: 38K/29/2019
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/29/2019
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

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

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

CINEMA NOVÉ MESTO, s.r.o.
Čsl. Armády 6/68,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 46 305 645

nariaďuje sa pojednávanie
na deň 06.03.2020 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 121, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka CINEMA NOVÉ
MESTO, s.r.o.
veriteľ č. 1: Slovenská konsolidačná, a. s.
2: Sociálna poisťovňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3: Všeobecná zdravotná poisťovňa
4: Union zdravotná poisťovňa
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 9.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004365
Spisová značka: 40K/8/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti REWAST s.r.o. so
sídlom A. Hlinku 51/8, 958 04 Partizánske, IČO 45 718 474, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
obchodnej spoločnosti REWAST s.r.o. so sídlom A. Hlinku 51/8, 958 04 Partizánske, IČO 45 718 474, uznesením č.k.
40K/8/2019-44 zo dňa 17.12.2019 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.1.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2020
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K004366
Spisová značka: 38K/30/2019
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
ANDRLE s. r. o. so sídlom Dr. I. Markoviča 2083/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 44 391 871, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín v právnej veci 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
ANDRLE s. r. o. so sídlom Dr. I. Markoviča 2083/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 44 391 871, takto
I. Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu a osvedčil svoju
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 9.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004367
Spisová značka: 38K/30/2019
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/30/2019
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

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

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

ANDRLE, s.r.o.
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Dr. I. Markoviča 2083/1,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 44 391 871
nariaďuje pojednávanie
na deň 13.03.2020 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
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Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004368
Spisová značka: 38K/30/2019
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/30/2019
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

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

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

ANDRLE, s.r.o.
Dr. I. Markoviča 2083/1,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 44 391 871

nariaďuje sa pojednávanie
na deň 13.03.2020 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 121, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ANDRLE, s.r.o.
veriteľ č. 1: Slovenská konsolidačná, a. s.
2: Sociálna poisťovňa
3: Všeobecná zdravotná poisťovňa
4: Union zdravotná poisťovňa
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.
ac
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 9.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004369
Spisová značka: 38K/27/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Jaroslav Slávik, nar. 23.12.1963, bytom
Dubnica nad Váhom, korešpondenčná adresa Bottova 1346/106, Dubnica nad Váhom, uznaný za malý, ktorého
správcom je JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, Považská Bystrica, značka správcu S628, o
odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, Považská Bystrica,
značka správcu S628.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004370
Spisová značka: 38K/22/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Milan Štefánik, nar. 25.02.1970, bydlisko
Budovateľská 447/5, 911 05 Trenčín, ktorého správcom je Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Matice Slovenskej
17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Matice Slovenskej 17, 971 01
Prievidza, značka správcu S1559.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004371
Spisová značka: 36OdK/386/2019
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stela Feldsamová, narodená 20.03.1978, trvale bytom
Rybárska 1069/9, 931 01 Šamorín, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stela Feldsamová, narodená 20.03.1978, trvale bytom
Rybárska 1069/9, 931 01 Šamorín.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01
Trnava, IČO: 14 121 824, značka správcu: S1143.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
17.12.2019, vedený pod položkou registra 1216/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
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to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.1.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004372
Spisová značka: 36OdK/387/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Klepáč, narodený 03.02.1987, trvale bytom Pltnícka
248/33, 920 03 Hlohovec - Šulekovo, podnikajúceho pod obchodným menom Martin Klepáč, IČO: 50 006 231, s
miestom podnikania Pltnícka 248/33, 920 01 Hlohovec, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.03.2019,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Klepáč, narodený 03.02.1987, trvale bytom Pltnícka
248/33, 920 03 Hlohovec - Šulekovo.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany,
IČO: 37 846 604, značka správcu: S16.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
17.12.2019, vedený pod položkou registra 1212/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.1.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004373
Spisová značka: 36OdK/388/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Vašková, narodená 27.02.1976, trvale bytom Prof.
Čárskeho 294/8, 908 45 Gbely, podnikajúceho pod obchodným menom Jana Vašková, IČO: 40 484 955, s miestom
podnikania Medlenova 1586/47, 908 45 Gbely, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.07.2015,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Vašková, narodená 27.02.1976, trvale bytom Prof.
Čárskeho 294/8, 908 45 Gbely.
II.

Ustanovuje správcu: K/V Insolvency k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 52 205 207, značka správcu: S1939.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
18.12.2019, vedený pod položkou registra 1223/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
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exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
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voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
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pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.1.2020
JUDr. Martin Smolko, Sudca

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

124

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

K004374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heizerová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 3206/3, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/422/2019 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/422/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Róbert Havlát ako správca dlžníka, ktorým je Gizela Heizerová, nar. 28.08.1947, bytom
Topoľčianska 3206/3, 851 01 Bratislava (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v zmysle ust. § 167q ods. 1 v spojení
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
Dlžníka.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 240/2019
zo dňa 12.12.2019.
Predmetom speňaženia je majetok:
Automobil DAEWOO LEGANZA – používané a pojazdné. Súpisová hodnota je 500 Eur.
Názov *

VIN

Stav
opotrebovanosti

DAEWOO
LEGANZA

KLAVF69ZE1B291417

používané
pojazdné

Rok
výroby

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota
[EUR]

Lokalita
(kód)

Miesto
predaja

Dátum
zapísania

2001

1

500

851 01

Bratislava

08.12.2019

-

Podmienky ponukového konania
Podmienky ponukového konania podľa § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1ZKR za najvyššiu možnú
ponúknutú sumu bez stanovenia minimálnej sumy predajnej hodnoty.
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom peňažnej pohľadávky
dlžníka počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore s povereným zamestnancom
kancelárie Správcu (+ 02/54 41 01 02), resp. prostredníctvom e-mailu rhavlat@havlat.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „37OdK/422/2019-neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie
ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí pätnástym dňom o 15:30 hod. Ponuka,
ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred
uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá,
zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou
záujemcu.
3. Náležitosti ponuky: a/ návrh Kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a
zrozumiteľný návrh ponúkanej kúpnej ceny ; b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca
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zložiť na bankový účet správcu vedený v UniCreditBank Czech republik and Slovakia, a.s., číslo účtu/IBAN: SK97
1111 0000 0010 2510 3000, VS: 37OdK/422/2019, poznámka: Heizerová – ponukové konanie vozidlo –
označenie záujemcu, najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na
odlíšenie zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet správcu alebo v hotovosti v kancelárii správcu,
prípade kombináciou platby na účet aj v hotovosti, najneskôr však posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky,
pričom suma zábezpeky musí byť zložená na celú sumu ponúkanej kúpnej ceny. V prípade, že úspešný záujemca
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu
vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky; c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z
obchodného alebo živnostenského alebo iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ; d/ doklad o
zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu; e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená
zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania, f/vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami
ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na
akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej
vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky
záväzky voči Dlžníkovi, resp. že voči Dlžníkovi nemá žiadne záväzky.
4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný
dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. príslušný orgán neschváli vyhodnotenie ponukového
konania).
5. Termín a miesto otvárania obálok: nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy nasledujúci deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej
ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za postúpenie pohľadávok, ak nepôjde o zjavne neprimeranú alebo
nevýhodnú ponuku. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Správca
bude informovať všetkých záujemcov o výsledku ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V
prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca s ním do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu.
7. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojím podpisom v
kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu
zmluvu. Záujemca nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek
škody.

Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca

K004375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Czulinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6163/24, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/396/2019 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/396/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Mgr. Michal Urban, so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 51 054 787, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Tibor Czulinka, Jána Smreka 6163/24, 841 08 Bratislava, narodený: 05.05.1966,
č. k. 8OdK/396/2019 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K004376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusňák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Ružinov Bratislava-Ružinov, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1978
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/412/2019 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/412/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty
dlžníka Marek Rusňák, nar. 26.02.1978, Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 821 05 Bratislava, v
konkurznej veci vedenej na OS BA I., pod sp. zn.: 37OdK/412/2019 týmto oznamuje, že dňa 08.01.2020, zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa prihláseného po základnej lehote: Všeobecná zdravotná poisťovňa,
so sídlom Panónska cesta 2, 85104 Bratislava, IČO: 35937874, nasledovné pohľadávky:
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V Bratislave, dňa 13.01.2020
Pospíšil & Partners, k.s.
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár

K004377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusňák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Ružinov Bratislava-Ružinov, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1978
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/412/2019 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/412/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty
dlžníka Marek Rusňák, nar. 26.02.1978, Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 821 05 Bratislava, v
konkurznej veci vedenej na OS BA I., pod sp. zn.: 37OdK/412/2019 týmto oznamuje, že dňa 08.01.2020, zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa prihláseného po základnej lehote: PRIVAT debt s.r.o., so sídlom
Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 45322571, nasledovné pohľadávky:

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

128

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Pod por. č. 1.
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75,28 €

V Bratislave, dňa 13.01.2020
Pospíšil & Partners, k.s.
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár

K004378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pinterová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kučišdorfská dolina 814 814, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/355/2018 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/355/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o opätovnom stanovení hodnoty majetku
JUDr. Lenka Ivanová, správca dlžníka Viera Pinterová v konkurze sp. zn. 37OdK/355/2018 v súlade s ust. §77
ods. 6 ZKR opätovne stanovila hodnotu majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty majetku dlžníka,
zverejneného v OV č. 239/2019 dňa 11.12.2019, položky por. č. 1-3.
1. nehnuteľnosť- pozemok, KN-C parc. č. 4696, o výmere197m², zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Pezinok,
okres Pezinok, obec Pezinok, SR, vedený katastrálnym odborom OÚ Pezinok na LV č. 8599, spoluvlastnícky
podiel: 6855/209575-in k celku nehnuteľnosti
Deň zápisu: 11.12.2018
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 644 EUR

2. nehnuteľnosť- pozemok, KN-C parc. č. 4697, o výmere 200 m², zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Pezinok,
okres Pezinok, obec Pezinok, SR, vedený katastrálnym odborom OÚ Pezinok na LV č. 8599, spoluvlastnícky
podiel: 6855/209575-in k celku nehnuteľnosti.
Deň zápisu: 11.12.2018
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 654 EUR
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3. nehnuteľnosť- pozemok, KN-C parc. č. 4698, o výmere 201 m², zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Pezinok,
okres Pezinok, obec Pezinok, SR, vedený katastrálnym odborom OÚ Pezinok na LV č. 8599, spoluvlastnícky
podiel: 6855/209575-in k celku nehnuteľnosti.
Deň zápisu: 11.12.2018
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 657 EUR

V Bratislave, dňa 07.01.2020

JUDr. Lenka Ivanová,
Správca dlžníka
Viera Pinterová

K004379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pinterová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kučišdorfská dolina 814 814, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/355/2018 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/355/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie - prvé kolo
JUDr. Lenka Ivanová, správca so sídlom kancelárie Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, S 1811, správca dlžníka
Viera Pinterová, nar. 16.11.1958, bytom Kučišdorfská dolina 814, 902 01 Pezinok, v konkurze vedenom na
Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 37OdK/355/2018, v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 a § 167n ods. 1,
druhá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), zverejnil v OV č. 239/2019 zo dňa 11.12.2019 prvé (1.) kolo ponukového
konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka. Predmetom speňaženia v uvedenom ponukovom konaní
boli nehnuteľnosti špecifikované v súpise majetku všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
OV 239/2019 dňa 11.12.2019. Správca týmto oznamuje zrušenie ponukového konania na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka, zverejneného v OV č. 239/2019 zo dňa 11.12.2019.
Správca zároveň v zmysle ust. §167n ods. 1, § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZKR“) vyhlasuje v spojení s opätovným stanovením
hodnoty majetku zo dňa 7.1.2020 ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Prvé
Predmet: Dlžník je vlastníkom nehnuteľností:
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1. pozemok, KN-C parc. č. 4696, o výmere 197 m², zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Pezinok, okres Pezinok,
obec Pezinok, SR, vedený katastrálnym odborom OÚ Pezinok na LV č. 8599, spoluvlastnícky podiel:
6855/209575-in k celku nehnuteľnosti.
- súpisová hodnota: 644 EUR
2. pozemok, KN-C parc. č. 4697, o výmere 200 m², zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Pezinok, okres Pezinok,
obec Pezinok, SR, vedený katastrálnym odborom OÚ Pezinok na LV č. 8599, spoluvlastnícky podiel:
6855/209575-in k celku nehnuteľnosti.
- súpisová hodnota: 654 EUR
3. pozemok, KN-C parc. č. 4698, o výmere 201 m², zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Pezinok, okres Pezinok,
obec Pezinok, SR, vedený katastrálnym odborom OÚ Pezinok na LV č. 8599, spoluvlastnícky podiel:
6855/209575-in k celku nehnuteľnosti.
- súpisová hodnota: 657 EUR
(ďalej aj ako „Predmet speňaženia“).
Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Plynárenská
1, 821 09 Bratislava v zalepených obálkach s nápisom „(Viera Pinterová) – KONKURZ – Verejné
ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Ponuka musí byť doručená správcovi do desať (10) dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia
sa spravuje § 199 ods. 9ZKR), najneskôr do 15.00 hod. posledného dňa uvedenej lehoty. V lehote podľa
predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Na ponuky
doručené po uplynutí lehoty sa hľadí akoby neboli doručené. Minimálna výška ponuky je stanovená ako
100% z hodnoty súpisovej zložky majetku tvoriacej Predmet speňaženia.
2. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo Fio banka, a.s. IBAN: SK76 8330 0000 0021 0174 8068, pričom
záujemca v správe pre prijímateľa uvedie: „konkurz Viera Pinterová–záloha“. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
3. Každý záujemca je oprávnený doručiť iba jednu ponuku v ktorej uvedie:
i.
ii.

Označenie ponúkaného majetku podľa zverejnenia v OV,
Identifikačné údaje záujemcu, v prípade FO s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, rodného
čísla a bydliska, v prípade že sa jedná o podnikateľa aj IČO, v prípade PO s uvedením obchodného
mena, sídla, IČO, príslušný zápis v ORSR a identifikačné údaje konateľa, s uvedením mena, priezviska,
dátumu narodenia, rodného čísla a bydliska,
iii. Ponúkanú cenu,
iv. Číslo bankového účtu na účely vrátenia zálohy v prípade, ak bude záujemca neúspešný.
Ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za osobu záujemcu s plnou právnou subjektivitou.
K ponuke záujemca priloží:
i.

V prípade PO výpis z ORSR nie starší ako 1 mesiac, v prípade FO podnikateľa výpis zo živnostenského
registra nie starší ako mesiac,
ii. Výpis z bankového účtu preukazujúci úhradu zálohy,
4. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady ani iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
ponukového konania. Na ponuky, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti, sa neprihliada.
5. Správca vyhodnotí výsledky ponukového konania do desiatich (10) dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk účastníkmi ponukového konania. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý splní
všetky kritériá ponukového konania a ponúkne najvyššiu cenu. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca doručí návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom.
Lehota na podpísanie kúpnej zmluvy úspešným účastníkom ponukového konania a na jej doručenie do
kancelárie správcu je desať (10) dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy úspešnému účastníkovi.
Podpísaná kúpna zmluva musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr do 15,00 hod. posledného
dňa lehoty. Nepodpísanie kúpnej zmluvy včas alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania, rovnako ako aj nedoručenie podpísanej kúpnej zmluvy
úspešným účastníkom do kancelárie správcu včas má za následok neuzatvorenie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania. Záloha zaplatená úspešným účastníkom prepadá v prospech
všeobecnej podstaty konkurzného konania ako zmluvná pokuta, s čím záujemca zapojený do tohto
ponukového konania prejavuje konkludentný súhlas tým, že doručí správcovi svoju ponuku.
7. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a ako súbor vecí, kupujúci si nebude
môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Všetky správne poplatky a iné
poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu speňaženia znáša kupujúci.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania.
9. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet. Účastníci na tento
účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky. Správca si taktiež vyhradzuje právo
zmeniť podmienky ponukového konania ako aj ponukové konanie zrušiť.
11. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese
ivanova.advokat@gmail.com.

V Bratislave dňa 13.01.2020

JUDr. Lenka Ivanová, správca

K004380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Begányiová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/97/2019 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/97/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová
Pohľadávky z účtu, Všeobecná úverová banka, a.s. , Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 0031320155,
zložka majetku IBAN: ... 2455 – Alena Begányiová 37OdK/97/2019 S1451,
č.
Popis súpisovej položky
Deň zapísania Dôvod
zapísania
do Mena: Súpisová
do súpisu
súpisu
hodnota
1.
Úhrada
deponovaných
zrážok
zo
mzdy
úpadcu,
Súpisová
zložka
je EUR 2318,45
deponovaných u zamestnávateľa: Finančné riaditeľstvo 30.10.2019
uvedená
v zozname
Slovenskej republiky, ku dňu vyhlásenia konkurzu
majetku úpadcu.

JUDr. Juraj Bašnák, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Legez Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Jána Rašu 1879/37, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/143/2019 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/143/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Mikuláš Legez, nar. 27.5.1963, trvale bytom Kpt. Jána
Rašu 1879/37, 84101 Bratislava (ďalej len „dlžník“) oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že ani v treťom
ponukovom konaní, ktoré skončilo 13.01.2020, sa nepodarilo v zmysle ustanovenia druhej vety ods. 1 § 167n a
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR) speňažiť súpisovú zložku majetku č. 1 všeobecnej podstaty súpisu
majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 188/2019 z 30.9.2019 pod číslom K08651:
súpisová
hodnota
Pozemok Spoluvlastnícky podiel 5/96 na parcele registra C evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území 220,00 €
Budkovce, obec Budkovce, okres Michalovce, parcelné číslo 3347 o výmere 1183 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, spôsob využitia: pozemok, na ktorom je dvor, umiestnenie pozemku: mimo zastavaného
územia obce. Zapísané na LV č. 2448.

p.č. druh
1

popis

ďalej len „Nehnuteľnosť“.
V zmysle ustanovenia druhej vety ods. 1 § 167n a 167p ods. 1 ZKR Nehnuteľnosť prestáva podliehať konkurzu, a
ak o Nehnuteľnosť prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania, t.j. do 23.01.2020,
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Dôležité upozornenie:
Akékoľvek náklady spojené s prevodom Nehnuteľnosti bude znášať veriteľ prihlásenej pohľadávky s najvyššou
ponukou. Žiadosť o povolenie vkladu do katastra je povinný podať veriteľ prihlásenej pohľadávky s najvyššou
ponukou.
Podľa § 167s ZKR správca nie je pri speňažení majetku viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej
z predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
Podľa § 167r ods. 1 ZKR má dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť
majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Podľa § 167r ods. 2 ZKR má dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
13.1.2020
Ing. Ľubomír Dubeň, správca
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K004382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konyariková Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 3756/8, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/486/2018 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/486/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Bašnák, správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslava Konyariková, nar.: 04.03.1967, trvale bytom
Kopčianska 3756/8, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, týmto podľa ustanovenia § 167p, zákona č.7/2005
Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:
3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu za
nasledujúcich podmienok.
V 3. kole verejného ponukového konania nižšie uvedené súpisové zložky majetku správca ponúka na predaj v
súlade s ust. § 167p ods. 1 ZKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA - VÝŠKA
PONÚKANEJ KÚPNEJ CENY MUSÍ BYŤ MINIMÁLNE VO VÝŠKE SÚPISOVEJ HODNOTY PREDMETU
PONUKOVÉHO KONANIA.
1. Predmet ponukového konania
Zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 206 , zo dňa 2019:
Súpisová
zložka
majetku č.
1.

Popis

Register

Deň
Dôvod zapísania Zabezpečovacie
zapísania do do súpisu
právo
súpisu
Obchodný
podiel Obchodný register Okresného 27.09.2019 Súpisová zložka Bez
úpadcu v obchodnej súdu
Bratislava
je
uvedená
spoločnosti JK reall I, Oddiel: Sro, Vložka
v zozname
SK, s.r.o. IČO:44 878 číslo: 59512/B
majetku úpadcu
613

Poznámka
o spornom
zápise:
Bez

Súpisová
hodnota
4900 €

(Ďalej len ako „predmet ponukového konania“)
2. Záväzná ponuka:
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku. Obsahom záväznej ponuky musí byť
označenie ponukového konania, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba – meno,
priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu spolu s fotokópiou občianskeho preukazu, právnická osoba
– obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti spolu s fotokópiou výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s
fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby) a ponúknutá kúpna cena
vyjadrená aj slovom. Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje
bankového spojenia. Výška ponúkanej kúpnej ceny musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty. Prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu bola zložená záujemcom na
účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje pripísanie
peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk. Súčasťou
záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu:
·
·
·
·

banka: VÚB, a.s.
číslo účtu: IBAN: SK89 0200 0000 0036 8351 4951
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s iným záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "37/ODK/486/2018– záloha“
3. Doručovanie záväznej ponuky:
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „37/ODK/486/2018– Ponukové konanie – neotvárať!“. Obálku so záväznou ponukou
musí účastník doručiť do kancelárie správcu osobne alebo ako zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na obálky doručené po tejto
lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže doručiť najviac
jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
4. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica. Za úspešného účastníka v ponukovom
konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu, ktorá bola ako 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. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť zmluvu o prevode
obchodného podielu. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie zmluvu o prevode obchodného podielu, správca
vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného
účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky
ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové
konanie skončené. O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam, ktorý založí do
správcovského spisu. Úspešný záujemca je povinný v lehote uvedenej správcom uzavrieť Zmluvu o prevode
obchodného podielu, zabezpečiť všetky dokumenty a úradné súhlasy potrebné pre zápis zmeny v obchodnom
registri. V prípade porušenia niektorej z týchto povinností správca ponuku úspešného záujemcu odmietne
a vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
5. Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu, a to ani po opätovnom vyhodnotení. V
zmysle ust. § 167p ods.2 ZoKR, veci ktoré sa nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu.
6. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
záväzné ponuky a samotné kolo ponukového konanie skončiť a vyhlásiť nové kolo ponukového konania a to aj
bez uvedenia dôvodu. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby
nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje
správca.
7. Kontakty
Bližšie informácie možno získať po predchádzajúcom ohlásení elektronicky e-mailom na adrese:
juraj.basnak@akbasnak.sk. Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných
ponukách. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K004383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Maceková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6163/24, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1958
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

135

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/297/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/297/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Mária Maceková, nar. 05.08.1958, trvale bytom
Jána Smreka 6163/24, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata preto nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz
na majetok Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Bratislave, dňa 13.01.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K004384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Kincses
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 659/4, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/358/2019/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/358/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167v ods.1/ písm. b/ ZKR správca týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, preto sa konkurz končí.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

K004385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Jagnešák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galbavého 1862/5, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/405/2019/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/405/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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V zmysle ustanovenia § 167v ods.1/ písm. b/ ZKR správca týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, preto sa konkurz končí.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca dlžníka

K004386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltés Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 2558 / 17, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/182/2019 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/182/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn.: 37OdK/182/2019 zo dňa 26.06.2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Mário Šoltés, nar. 25.07.1983, Furdekova 2558/17, 851 03 Bratislava., pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“). Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
04.07.2019 v čiastke OV 128/2019.
V zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie
všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Z doterajšieho priebehu konkurzu správca zistil, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu si do predmetného
konkurzu neprihlásil svoju pohľadávky akýkoľvek veriteľ.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s poukazom na ust. § 167v ods. 2 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Mário Šoltés, nar. 25.07.1983, Furdekova 2558/17, 851 03 Bratislava, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka dlžníka Mário Šoltés,
nar. 25.07.1983, Furdekova 2558/17, 851 03 Bratislava zrušuje.

JUDr. Juraj Bašnák, správca

K004387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Diana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 701/44, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/215/2019 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/215/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
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Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn.: 8OdK/215/2019 zo dňa 10.07.2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Diana Poláková, nar. 28.06.1976, Trenčianska 701/44, 821 09 Bratislava, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“). Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
01.08.2019 v čiastke OV 147/2019.
V zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie
všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Z doterajšieho priebehu konkurzu správca zistil, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu si do predmetného
konkurzu neprihlásil svoju pohľadávky akýkoľvek veriteľ.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s poukazom na ust. § 167v ods. 2 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Diana Poláková, nar. 28.06.1976, Trenčianska 701/44, 821 09 Bratislava, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka dlžníka Diana Poláková,
nar. 28.06.1976, Trenčianska 701/44, 821 09 Bratislava zrušuje.
S úctivým pozdravom,
JUDr. Juraj Bašnák

K004388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RCD s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Záhrady I 11, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 190 387
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/4/2019 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/4/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

OPRAVA PÔVODNÉHO TERMÍNU KONANIA PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV (zverejnené v OV č.02/2020 zo
dňa 03.01.2020 pod K000616)
Mgr. Jana Lenková, so sídlom Krížna 38, 811 07 Bratislava, správca úpadcu: RCD s.r.o. v likvidácii (pôvodné
obchodné meno STANMAR, s.r.o.), so sídlom Nové Záhrady I 11, 821 05 Bratislava, IČO: 44 190 387 zverejnila
v obchodnom vestníku č.02/2020 zo dňa 03.01.2020 v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu
vedenom na OS BA I pod spis.zn. 37K/4/2019 oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov na deň 06. 02. 2020 o
11.00 hod.
Chybou v písaní došlo k nesprávnemu zverejneniu termínu konania prvej schôdze veriteľov dňa 06.02.2020,
pričom správny termín konania prvej schôdze veriteľov je 07.02.2020.
V Bratislave 13.01.2020
Mgr. Jana Lenková, SKP úpadcu
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K004389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čulen Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíč -, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1957
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/328/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/328/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ladislav Čulen, bytom
908 51 Holíč, dat. nar.: 19. 5. 1957 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Ladislav Čulen

K004390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovárová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 162, 821 01 Hlboké
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/267/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/267/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 25OdK/267/2019 zo dňa 13.08.2019 (zverejnenie v OV č. 159/2019
dňa 19.08.2019) bol na majetok dlžníka Jarmila Kovárová, narodená 31.01.1956, trvale bytom 906 31
Hlboké 162 vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Viera Nováková,
so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto podľa § 167v
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.

V Galante, dňa 8.1.2020
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JUDr. Viera Nováková, správca

K004391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nedoba Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova (Mestský úrad) 1408/56, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/251/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/251/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 28OdK/251/2019 zo dňa 29.07.2019 (zverejnenie v OV č. 151/2019
dňa 7.8.2019) bol na majetok dlžníka Ing. Robert Nedoba, nar. 20.06.1966, adresa na doručovanie:
Štefánikova č. 1408/56 – Mestský úrad Senica, 905 01 Senica vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený správca JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka podľa § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto oznamuje, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
V Galante, dňa 8.1.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K004392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rožňák Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Trnava - Trhová ul. 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/186/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/186/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 28OdK/186/2019 zo dňa 04.07.2019 (zverejnenie v OV č. 132/2019 dňa 11.07.2019) bol na
majetok dlžníka Gabriel Rožňák, narodený 03.10.1977, trvale bytom 917 01 Trnava vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty
bol ustanovený správca JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka podľa § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
V Galante, dňa 8.1.2020
JUDr. Viera Nováková, správca
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K004393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botlová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stoličná 150/32, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/218/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/218/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 36OdK/218/2019 zo dňa 16. júla 2019 (zverejnenie v OV č. 140/2019
dňa 23.07.2019) bol na majetok dlžníka Iveta Botlová, narodená 28.07.1968, trvale bytom Stoličná 150/32,
925 23 Jelka, vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Viera
Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto podľa
§ 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
V Galante, dňa 8.1.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K004394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vizvári Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 1942 / 30, 927 05 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/325/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/325/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 28OdK/325/2019 zo dňa 26.09.2019 bol na majetok
dlžníka Roland Vizvári, narodený 02.04.1986, trvale bytom Narcisová 1942/30, 927 05 Šaľa, vyhlásený
konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27
Galanta. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 191/2019 dňa 03.10.2019.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka podľa § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto oznamuje, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.

V Galante, dňa 8.1.2020

JUDr. Viera Nováková, správca
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K004395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slivová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovany 320, 922 08 Dubovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/170/2018 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/170/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Predmet:

Ponukové konanie - 2. kolo

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka: Lucia Slivová, nar.
13.12.1979, trvale bytom 922 08 Dubovany 320, týmto, v zmysle ustanovenia § 167q vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu - pohľadávka
Predmetom speňažovania je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1, ktorý bol zverejnený dňa 14.11.2019 v Obchodnom vestníku č. 219/2018.

Ide o nasledovný majetok :

Por.č. Popis súpisovej zložky

Hodnota
súpisovej
zložky
Pohľadávka vo výške 29 400 Eur voči dlžníkovi Petrovi Guzmického, 29 400 Eur
bytom Dolná Krupá – notárska zápisnica č. N 383/2011, NZ
50271/2011, NCRls 51402/2011 zo dňa 2.12.2011

Dátum a dôvod zapísania

1.

Deň zapísania do súpisu : 16.10.2018, dôvod
zapísania: predloženie originálu notárskej
zápisnice zo strany dlžníčky

Podmienky ponukového konania: Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez
obmedzenia. Bližšie informácie o predaji môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle: 0905 538 854
alebo emailom na adrese: novakova@advokatky.net.
Termín a miesto na predkladanie ponúk : Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku
v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn.: 25Odk/170/2018 – Lucia Slivová NEOTVÁRAŤ !“ na adresu správcu: JUDr. Viera Nováková, správca, Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
najneskôr v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota
na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenie oznámenia v Obchodnom vestníku
a končí pätnásty deň o 15:30 hod.. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškania lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania ,
nemožno ju meniť ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho
podané ponuky neprihliada.
Podmienky predloženia ponuky: Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na
účet správcu vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.., č. ú. SK7311110000001152488003,
poznámka: – záloha. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje pripísanie
peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk. Predaj
majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
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majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Náležitosti ponuky : Ponuka musí obsahovať :
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise
majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné
predložiť overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné
predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako 1 mesiac.
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu

Podmienky akceptácie ponuky: V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitosti alebo
dokladov, má správca právo odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok: Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk : Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu.
Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania
do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom
uzavrie správca zmluvu do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenie ponúk. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia
ponuky.

V Galante, dňa 8.1.2020
JUDr. Viera Nováková, správca
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K004396
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/41/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Ondrej Bartošovič, ako správca úpadcu Veronika Žitňáková v konkurze vedenom Okresným súdom Trnava
pod sp.zn. 23K/41/2016 zasielam aktualizovaný súpis majetku všeobecnej podstaty doplnený o zložky 37, 38 a
39.

SÚPIS MAJETKU – VŠEOBECNÁ PODSTATA, Č.K. 23K/41/2016

1.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Peňažná pohľadávka z titulu pôžičky voči dlžníkovi Tomášovi Razimovi vo výške 1 500,00 €

Súpisová hodnota majetku: 1 500 ,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 04.04.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

2.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2017

Súpisová hodnota majetku: 328,84 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň a dôvod zapísania majetku: 04.04.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

3.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2017

Súpisová hodnota majetku: 601,38 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 18.05.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

4.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2017

Súpisová hodnota majetku: 452,73 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 18.05.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

5.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
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Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 458,96 €.

Súpisová hodnota majetku: 458,96 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 18.05.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

6.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 05/2017

Súpisová hodnota majetku: 895,60 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.06.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
7.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2017

Súpisová hodnota majetku: 549,85 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2017

Súpisová hodnota majetku: 374,64 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

9.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2017

Súpisová hodnota majetku: 540,64 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

10.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2017

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
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/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

11.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2017

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.11.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

12.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 11/2017

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 11.12.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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13.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 12/2017

Súpisová hodnota majetku: 63,28 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.01.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

14.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 01/2018

Súpisová hodnota majetku: 329,33 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.02.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

15.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2018

Súpisová hodnota majetku: 287,94 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
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Deň a dôvod zapísania majetku: 08.03.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

16.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 10.04.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

17.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2018

Súpisová hodnota majetku: 337,41 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 11.07.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

18.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
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Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 05/2018

Súpisová hodnota majetku: 317,16 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 11.07.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

19.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 11.07.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

20.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 02.10.2018
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/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

21.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 02.10.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

22.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.10.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

23.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.11.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

24.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 07.12.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

25.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.10.2018
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Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

26.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.11.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

27.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 07.12.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

28.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 12/2018
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Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.01.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

29.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 01/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.02.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

30.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.03.2019
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Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

31.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.04.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

32.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 10.05.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

33.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 05/2019
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Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 10.06.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

34.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.07.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

35.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 05.08.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

36.Súpisová zložka majetku:
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Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.09.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

37.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.10.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

38.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
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Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.11.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

39.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 11/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.12.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
V Šali dňa 13.01.2020

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K004397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podhradský Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská ulica 1128/9 1128/9, 930 13 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/334/2019 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/334/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná konkurzná podstata

Majetok

Zápis
súpisu

do Súpisová
hodnota v mene
€
Súpisová
Opis majetku
Deň zápisu Dôvod
1,58
zložka číslo 1
zápisu
Pozemok CKN parcelné číslo 237/1, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 488 m², 13.01.2020 §
167h
umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
ZKR
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Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,85 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/1, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 32118 13.01.2020
zložka číslo 2 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 56,26 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 14563 m², 13.01.2020
zložka číslo 3 umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 25,51 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/3, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 2954 m², 13.01.2020
zložka číslo 4 umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 5,17 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/4, druh pozemku: orná pôda, o výmere 3645 m², 13.01.2020
zložka číslo 5 umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 6,38 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o 13.01.2020
zložka číslo 6 výmere 283 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,50 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o 13.01.2020
zložka číslo 7 výmere 13 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,02 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o 13.01.2020
zložka číslo 8 výmere 561 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,98 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o 13.01.2020
zložka číslo 9 výmere 283 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,50 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/9, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 283 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
10
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,50 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/10, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 13 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
11
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,02 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 559 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
12
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,98 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/12, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 283 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
13
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,50 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 248/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 291 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
14
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,51 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 250/69, druh pozemku: záhrada, o výmere 685 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
15
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1,19 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 250/70, druh pozemku: záhrada, o výmere 637 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
16
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1,12 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 250/71, druh pozemku: záhrada, o výmere 329 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
17
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,58 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 250/72, druh pozemku: záhrada, o výmere 245 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
18
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,43 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 250/73, druh pozemku: záhrada, o výmere 298 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
19
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
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(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,52 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 250/79, druh pozemku: záhrada, o výmere 77 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
20
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,13 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 250/80, druh pozemku: vodná plocha, o výmere 20 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
21
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,04 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 250/81, druh pozemku: záhrada, o výmere 133 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
22
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,23 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 250/82, druh pozemku: záhrada, o výmere 60 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
23
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,11 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 251/55, druh pozemku: záhrada, o výmere 690 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
24
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1,21 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 251/56, druh pozemku: záhrada, o výmere 1169 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
25
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,05 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 251/57, druh pozemku: záhrada, o výmere 857 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
26
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1,50 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 251/59, druh pozemku: záhrada, o výmere 251 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
27
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,44 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 251/60, druh pozemku: záhrada, o výmere 637 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
28
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1,12 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 251/70, druh pozemku: záhrada, o výmere 282 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
29
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,49 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 1239/2, druh pozemku: záhrada, o výmere 1078 m², 13.01.2020
zložka
číslo umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
30
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1,89 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 1276/11, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 1420 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
31
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,49 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 1276/12, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 443 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre katastrálne
32
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,78 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 1276/13, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 555 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
33
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,97 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 231, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 498 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
34
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,87 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 249/1, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 46242 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
35
1470, pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 81,00 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 249/2, druh pozemku: zastavaná plocha a 13.01.2020
zložka
číslo nádvorie, o výmere 478 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo
36
1470, pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,84 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1026, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 2280 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
37
1470, pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 3,99 m2)

§
167h 0,25
ZKR

§
167h 0,06
ZKR

§
167h 0,43
ZKR

§
167h 0,19
ZKR

§
167h 2,24
ZKR

§
167h 3,79
ZKR

§
167h 2,78
ZKR

§
167h 0,81
ZKR

§
167h 2,06
ZKR

§
167h 0,91
ZKR

§
167h 3,49
ZKR

§
167h 0,33
ZKR

§
167h 1,44
ZKR

§
167h 1,80
ZKR

§
167h 1,61
ZKR

§
167h 10,89
ZKR

§
167h 1,55
ZKR

§
167h 0,54
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

161

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1027, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2798 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
38
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 4,90 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1239/1, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 278531 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
39
1470, pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 487,89 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1239/101, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 5464 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
40
1470, pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 9,57 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1249, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2284 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
41
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 3,94 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1250/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 1438 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
42
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,52 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1250/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 1394 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
43
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,44 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1250/101, druh pozemku: lesný pozemok, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 40 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470,
44
pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,07 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1250/102, druh pozemku: lesný pozemok, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 85 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470,
45
pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,15 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1251/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 2830 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
46
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 4,96 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1251/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 166 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
47
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,29 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1252/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 2955 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
48
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 5,18 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1252/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 156 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
49
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,27 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1254/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 2394 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
50
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 4,19 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1254/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 98 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
51
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,17 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1255/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 3040 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
52
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 5,33 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1255/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 118 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
53
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,21 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1256/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 2830 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
54
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 4,96 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1256/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 101 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
55
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,18 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1257/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1477 13.01.2020
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zložka
56

Deň vydania: 16.01.2020

číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,59 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1257/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 48 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
57
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,08 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1258/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1608 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
58
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,82 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1258/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 54 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
59
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,09 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1259/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2813 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
60
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 4,93 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1259/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 89 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
61
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,16 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1260/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2732 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
62
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 4,79 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1260/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 73 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
63
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,13 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1261/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1505 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
64
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,64 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1261/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 38 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
65
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,07 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1262/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 6677 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
66
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 11,70 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1262/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 131 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
67
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,23 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1263/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2808 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
68
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 4,92 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1263/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 41 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
69
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,07 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1264/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2092 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
70
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 3,66 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1264/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 23 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
71
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,04 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1265/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1419 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
72
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,49 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1265/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 13 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
73
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,02 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1266/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1360 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
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74

katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,38 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1266/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 10 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
75
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,02 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1267/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2949 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
76
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 5,17 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1267/2, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 11 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
77
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,02 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1268, druh pozemku: orná pôda, o výmere 3291 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
78
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 5,76 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1269, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 435 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
79
1470, pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,76 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1331/2, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 7788 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
80
1470, pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 13,64 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1332/1, druh pozemku: vodná plocha, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 21149 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
81
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 37,05 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1332/2, druh pozemku: vodná plocha, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 89 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
82
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,16 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1333, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 5330 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
83
1470, pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 9,34 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1334/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 35559 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
84
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 62,29 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1334/3, druh pozemku: orná pôda, o výmere 9474 13.01.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
85
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 16,60 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1335, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 3290 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
86
1470, pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 5,76 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1370, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 542296 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
87
1470, pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 949,92 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1371, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 13.01.2020
zložka
číslo výmere 55803 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
88
1470, pre katastrálne územie: Vrakúň, vo výške podielu 670/382494 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 97,75 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1372, druh pozemku: vodná plocha, o výmere 13.01.2020
zložka
číslo 19689 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1470, pre
89
katastrálne
územie:
Vrakúň,
vo
výške
podielu
670/382494
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 34,49 m2)
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K004398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hockicková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Rybníku 420/1, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/154/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/154/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Predmet:

Ponukové konanie – 1. kolo

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka: Mária Hockicková,
nar. 23.12.1974, trvale bytom Na rybníku 420/1, 919 30 Jaslovské Bohunice týmto, v zmysle ustanovenia §
167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku úpadcu – osobné motorové vozidlo a podiel k nehnuteľnostiam menšej hodnoty.
Predmetom speňažovania je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1 – 115, ktorý bol zverejnený dňa 15.8.2019 v Obchodnom vestníku č. 157/2019.

Ide o nasledovný majetok :

·

Por. č. 1:
Osobné motorové vozidlo, továrenská značka : Volkswagen POLO, typ: 6N/AFH/0A2, VIN:
WvWZZZ6NZWY268885, druh karosérie: AA Sedan, farba: zelená, EČ: SN991BY, kategória vozidla: M1,
dátum prvej evidencie : 31.8.1998, súpisová hodnota: 150 Eur

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

2
pozemok - parcela registra „E“
Víťaz
SR
Víťaz
2243
895/2
Trvalý trávny porast
1682 m²
1/64
0,46 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :

3
pozemok - parcela registra „E“
Víťaz
SR
Víťaz
2234
883/4
Trvalý trávny porast
2141 m²
4/4864
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súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

0,030 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

4
pozemok - parcela registra „E“
Víťaz
SR
Víťaz
2234
883/4
Trvalý trávny porast
2141 m²
1/1216
0,030 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

5
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
463
Trvalý trávny porast
508 m²
1/1664
9,09 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

6
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
463
Trvalý trávny porast
508 m²
4/6656
0,005 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :

7
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9106
Zastavaná plocha a nádvorie

Deň vydania: 16.01.2020
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Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

311 m²
4/6656
0,55 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

8
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9106
Zastavaná plocha a nádvorie
311 m²
1/1664
0,55 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

9
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9175
Zastavaná plocha a nádvorie
738 m²
1/1664
1,32 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

10
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9175
Zastavaná plocha a nádvorie
738 m²
4/6656
1,32 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :

11
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR

Deň vydania: 16.01.2020
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

Vojkovce
302
9312
Trvalý trávny porast
2332 m²
1/1664
0,10 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

12
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9312
Trvalý trávny porast
2332 m²
4/6656
0,10 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

13
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9953/1
Trvalý trávny porast
82 m²
1/1664
1,47 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

14
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9953/1
Trvalý trávny porast
82 m²
4/6656
1,47 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

15
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9953/2
Trvalý trávny porast
217 m²
1/1664
0,0023 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

16
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9953/2
Trvalý trávny porast
217 m²
4/6656
0,0023 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

17
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9953/3
Trvalý trávny porast
43 m²
1/1664
0,005 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :

18
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9953/3
Trvalý trávny porast
43 m²
4/6656
0,005 Eur
1.8.2019

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

19
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9959
Orná pôda
65 m²
1/1664
0,0007 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

20
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
302
9959
Orná pôda
65 m²
4/6656
0,0007 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

21
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
305
444
Orná pôda
139 m²
1/16
1,47 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :

22
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
305
9963
Orná pôda
762 m²
1/16

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

8,07 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

23
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
484/2
Ostatná plocha
585 m²
21/24528
1,49 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

24
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
978
Orná pôda
67 m²
21/24528
0,009 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

25
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
9206/2
Orná pôda
1134 m²
21/24528
0,1647 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :

26
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
9208/1
Orná pôda

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

26189 m²
21/24528
3,80 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

27
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
9208/2
Orná pôda
9 m²
21/24528
0,0013 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

28
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
9217
Zastavaná plocha a nádvorie
1899 m²
21/24528
4,84Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

29
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
9246
Orná pôda
4339 m²
21/24528
0,63 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva

30
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

9248
Orná pôda
339 m²
21/24528
0,0492 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

31
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
9308
Zastavaná plocha a nádvorie
105 m²
21/24528
0,26 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

32
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
9314/1
Trvalý trávny porast
606 m²
21/24528
0,0093 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

33
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
9314/2
Trvalý trávny porast
248 m²
21/24528
0,0038 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :

34
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

Vojkovce
367
9314/3
Trvalý trávny porast
18 m²
21/24528
0,0003 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

35
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
9319/1
Zastavaná plocha a nádvorie
60 m²
21/24528
0,15 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

36
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
9320/2
Trvalý trávny porast
498 m²
21/24528
0,0076 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

37
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
367
9355
Orná pôda
49 m²
21/24528
0,0071 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :

38
pozemok - parcela registra „E“

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

Vojkovce
SR
Vojkovce
462
9120/2
Ostatná plocha
1007 m²
1/2336
1,28 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

39
pozemok - parcela registra „E“
Vojkovce
SR
Vojkovce
466
90204
Orná pôda
2192 m²
21/24528
0,3183 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

40
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1634
Lesný pozemok
34657 m²
736/914532
18,12 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

41
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1802
Lesný pozemok
295052 m²
736/914532
Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

42
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1803
Lesný pozemok
228 m²
736/914532
154,34 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

43
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1961
Orná pôda
19786 m²
736/914532
2,70 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

44
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1962/1
Ostatná plocha
1213 m²
736/914532
2,90 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

45
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1962/2
Ostatná plocha
27 m²
736/914532
0,06 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

46
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1963
Trvalý trávny porast
12106 m²
736/914532
0,1744 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

47
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1964
Trvalý trávny porast
17022 m²
736/914532
0,2452 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

48
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1965
Ostatná plocha
10371 m²
736/914532
24,87 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :

49
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1966
Trvalý trávny porast
150320 m²
736/914532
2,16 Eur
1.8.2019

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

50
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1967
Vodná plocha
13138 m²
736/914532
31,50 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

51
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1968
Trvalý trávny porast
125263 m²
736/914532
1,80 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

52
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1969
Trvalý trávny porast
5258 m²
736/914532
0,0757 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :

53
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1972
Trvalý trávny porast
4193 m²
736/914532

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

0,0604 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

54
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1973
Vodná plocha
3251 m²
736/914532
7,80 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

55
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1976
Lesný pozemok
199364 m²
736/914532
104,28Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

56
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1977
Lesný pozemok
1416 m²
736/914532
0,74 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :

57
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1978/1
Lesný pozemok

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

4035 m²
736/914532
2,11 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

58
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
499
1978/2
Lesný pozemok
6202 m²
736/914532
3,24 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

59
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
506
1653
Lesný pozemok
77094 m²
541/346548
78,23 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

60
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
506
1654
Lesný pozemok
273881 m²
541/346548
277,91 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva

61
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
506

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

1655
Lesný pozemok
3273 m²
541/346548
3,32 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

62
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
506
1942
Lesný pozemok
4242 m²
541/346548
4,30 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

63
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
883
846
Orná pôda
591 m²
1/1
100,53 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

64
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
883
990
Trvalý trávny porast
488 m²
1/1
8,9142 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :

65
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

Vojkovce
883
1786
Lesný pozemok
2309 m²
1/1
1 500 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

66
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
618
Ostatná plocha
1296 m²
1398/1349088
4,00 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

67
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
704
Vodná plocha
12048 m²
1398/1349088
37,20 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

68
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
731
Ostatná plocha
6336 m²
1398/1349088
19,56 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :

69
pozemok - parcela registra „C“

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1000
Trvalý trávny porast
16190 m²
1398/1349088
0,30 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

70
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1001
Ostatná plocha
6568 m²
1398/1349088
20,28 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

71
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1055
Ostatná plocha
4104 m²
1398/1349088
12,67 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

72
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1109
Orná pôda
6864 m²
1398/1349088
1,20 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

73
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1232/1
Vodná plocha
22516 m²
1398/1349088
69,53 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

74
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1232/2
Vodná plocha
790 m²
1398/1349088
2,43 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

75
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1232/3
Vodná plocha
10634 m²
1398/1349088
32,83 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

76
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1232/4
Vodná plocha
249 m²
1398/1349088
0,76 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

77
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1263
Ostatná plocha
16753 m²
1398/1349088
51,73 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

78
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1270
Trvalý trávny porast
3561 m²
1398/1349088
0,0661 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

79
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1271
Trvalý trávny porast
821 m²
1398/1349088
0,0152 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :

80
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1272/1
Trvalý trávny porast
387 m²
1398/1349088
0,072 Eur
1.8.2019

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

81
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1272/4
Ostatná plocha
339 m²
1398/1349088
1,04 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

82
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1272/5
Trvalý trávny porast
28 m²
1398/1349088
0,0005 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

83
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1273
Vodná plocha
7296 m²
1398/1349088
22,53 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :

84
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1293
Ostatná plocha
9876 m²
1398/1349088

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

30,50 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

85
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1358
Ostatná plocha
24203 m²
1398/1349088
74,74 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

86
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1359
Ostatná plocha
18170 m²
1398/1349088
56,10 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

87
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1360
Ostatná plocha
14920 m²
1398/1349088
46,07 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :

88
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1383
Lesný pozemok

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

79323 m²
1398/1349088
53,42 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

89
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1384
Lesný pozemok
177408 m²
1398/1349088
119,50 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

90
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1390
Lesný pozemok
11445 m²
1398/1349088
7,70 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

91
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1461
Lesný pozemok
7322 m²
1398/1349088
4,93 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva

92
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

1504
Lesný pozemok
5651 m²
1398/1349088
3,80Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

93
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1505
Lesný pozemok
13735 m²
1398/1349088
9,25 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

94
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1519
Lesný pozemok
13694 m²
1398/1349088
9,22 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

95
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1520
Trvalý trávny porast
4027 m²
1398/1349088
0,0747 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :

96
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

Vojkovce
896
1521
Lesný pozemok
48313 m²
1398/1349088
32,54 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

97
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1522
Lesný pozemok
9604 m²
1398/1349088
6,46 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

98
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1596
Lesný pozemok
50261 m²
1398/1349088
33,85 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

99
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1609
Lesný pozemok
440656 m²
1398/1349088
296,81 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :

100
pozemok - parcela registra „C“

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1610
Lesný pozemok
205410 m²
1398/1349088
138,36 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

101
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1711
Lesný pozemok
53211 m²
1398/1349088
35,84 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

102
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1944
Ostatná plocha
2301 m²
1398/1349088
7,13 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

103
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1945
Ostatná plocha
2248 m²
1398/1349088
6,94 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

104
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1946
Ostatná plocha
1012 m²
1398/1349088
3,12 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

105
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1951/1
Ostatná plocha
274 m²
1398/1349088
0,84 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

106
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1951/2
Ostatná plocha
1954 m²
1398/1349088
6,03 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

107
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1951/3
Ostatná plocha
277 m²
1398/1349088
0,85 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

108
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1951/4
Ostatná plocha
11 m²
1398/1349088
0,03 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

109
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1952
Ostatná plocha
449 m²
1398/1349088
1,38 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

110
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1979/1
Lesný pozemok
5829 m²
1398/1349088
3,92 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :

111
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1979/2
Lesný pozemok
2282 m²
1398/1349088
1,53 Eur
1.8.2019

Deň vydania: 16.01.2020

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

193

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dôvod zapísania

vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

112
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1980
Lesný pozemok
9165 m²
1398/1349088
6,17 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

113
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1981
Lesný pozemok
3822 m²
1398/1349088
2,57 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

114
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1982
Lesný pozemok
4339 m²
1398/1349088
2,92 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :

115
pozemok - parcela registra „C“
Vojkovce
SR
Vojkovce
896
1983
Lesný pozemok
3794 m²
1398/1349088

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

Deň vydania: 16.01.2020

2,55 Eur
1.8.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Podmienky ponukového konania: Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez
obmedzenia. Bližšie informácie o predaji môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle: 0905 538 854
alebo emailom na adrese: novakova@advokatky.net.
Termín a miesto na predkladanie ponúk : Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku
v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn.: 25Odk/154/2019 – Mária
Hockicková - NEOTVÁRAŤ !“ na adresu správcu: JUDr. Viera Nováková, správca, Z. Kodálya 769/29, 924 27
Galanta najneskôr v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenie oznámenia v Obchodnom
vestníku a končí pätnásty deň o 15:30 hod.. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškania lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania ,
nemožno ju meniť ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho
podané ponuky neprihliada.
Podmienky predloženia ponuky: Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na
účet správcu vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.., č. ú. SK7311110000001152488003,
poznámka: – záloha Hockicková. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Náležitosti ponuky : Ponuka musí obsahovať :
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise
majetku, (ponuku možno zaslať aj na jednotlivé zložky majetku),
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné
predložiť overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné
predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako 1 mesiac.
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu
Podmienky akceptácie ponuky: V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitosti alebo
dokladov, má správca právo odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok: Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk : Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu.
Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania
do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom
uzavrie správca zmluvu do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenie ponúk. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia
ponuky.

V Galante, dňa 08.01.2020

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

K004399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pinke František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 147 / 7, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/202/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/202/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Predmet:

Ponukové konanie

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka: František Pinke,
narodený 29.11.1976, trvale bytom Cukrovarská 147/7, 926 01 Sereď, týmto, v zmysle ustanovenia § 167p
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Predmetom speňažovania je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1, ktorý bol zverejnený dňa 04.09.2019 v Obchodnom vestníku č. 170/2019.
Ide o nasledovný majetok : Osobné motorové vozidlo, továrenská značka : Škoda Octavia, typ/verzia:
STAEEXo1FM5, VIN: TMBDJ11U512465238, druh karosérie: AA Sedan, farba: modrá metalíza, EČ: GA922CB,
kategória vozidla: M1, dátum prvej evidencie : 06.02.2001, súpisová hodnota: 200 Eur
Podmienky ponukového konania: Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez
obmedzenia. Bližšie informácie o predaji môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle: 0905 538 854
alebo emailom na adrese: novakova@advokatky.net.
Termín a miesto na predkladanie ponúk : Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku
v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn.: 36Odk/202/2019 – František Pinke NEOTVÁRAŤ !“ na adresu správcu: JUDr. Viera Nováková, správca, Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
najneskôr v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota
na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenie oznámenia v Obchodnom vestníku
a končí pätnásty deň o 15:30 hod.. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškania lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania ,
nemožno ju meniť ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho
podané ponuky neprihliada.
Podmienky predloženia ponuky: Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na
účet správcu vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.., č. ú. SK7311110000001152488003,
poznámka: – záloha Pinke. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Náležitosti ponuky : Ponuka musí obsahovať :
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1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise
majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné
predložiť overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné
predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako 1 mesiac.
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu
Podmienky akceptácie ponuky: V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitosti alebo
dokladov, má správca právo odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok: Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk : Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu.
Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania
do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom
uzavrie správca zmluvu do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenie ponúk. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia
ponuky.
V Galante, dňa 08.01.2020
JUDr. Viera Nováková, správca
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K004400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážik Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 201 / 54, 922 21 Moravany nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/317/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/317/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Predmet:

Ponukové konanie – 1. kolo

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka: Milan Balážik, nar.
08.11.1951, trvale bytom Vážska 201/54, 922 21 Moravany nad Váhom týmto, v zmysle ustanovenia § 167n
ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu - podiel k nehnuteľnostiam menšej hodnoty.
Predmetom speňažovania je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1 – 115, ktorý bol zverejnený dňa 15.8.2019 v Obchodnom vestníku č. 157/2019.

Ide o nasledovný majetok :

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

1
pozemok - parcela registra „E“
Moravany nad Váhom
SR
Moravany nad Váhom
1802
1623
Trvalý trávny porast
8416 m²
11340/2041200
4,34 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota

2
pozemok - parcela registra „C“
Moravany nad Váhom
SR
Moravany nad Váhom
3106
720/1
Lesný pozemok
4199 m²
53/28854
15,42 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

3
pozemok - parcela registra „C“
Moravany nad Váhom
SR
Moravany nad Váhom
3106
720/2
Lesný pozemok
60 m²
53/28854
0,22 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

4
pozemok - parcela registra „E“
Moravany nad Váhom
SR
Moravany nad Váhom
2575
720
Trvalý trávny porast
568 m²
53/28854
0,09 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

5
pozemok - parcela registra „C“
Moravany nad Váhom
SR
Moravany nad Váhom
2572
700
Lesný pozemok
8140 m²
53/28854
29,90 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:

6
pozemok - parcela registra „C“
Moravany nad Váhom
SR
Moravany nad Váhom
3107
776/4
Lesný pozemok
820 m²

Deň vydania: 16.01.2020
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Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

53/28854
3,01 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

7
pozemok - parcela registra „C“
Moravany nad Váhom
SR
Moravany nad Váhom
1803
768/5
Záhrada
748 m²
53/28854
2,74 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

8
pozemok - parcela registra „E“
Ducové
SR
Ducové
653
187
Orná pôda
1342 m²
8/60
125,25 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

9
pozemok - parcela registra „E“
Ducové
SR
Ducové
653
253
Orná pôda
1957 m²
8/60
182,65 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :

10
pozemok - parcela registra „E“
Ducové
SR
Ducové
653
287/1

Deň vydania: 16.01.2020
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Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

Orná pôda
3812 m²
8/60
355,78 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

11
pozemok - parcela registra „E“
Ducové
SR
Ducové
653
298
Orná pôda
2007 m²
8/60
187,32 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

12
pozemok - parcela registra „E“
Ducové
SR
Ducové
336
172/1
Orná pôda
1532 m²
16/240
71,49 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

13
pozemok - parcela registra „E“
Ducové
SR
Ducové
336
172/2
Orná pôda
1392 m²
16/240
64,96 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :

14
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina

Deň vydania: 16.01.2020
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číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

1098
385
Ostatná plocha
2446 m²
1/544
6,74 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

15
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
438
Ostatná plocha
14962 m²
1/544
41,25 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

16
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
439
Trvalý trávny porast
4704 m²
1/544
0,48 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

17
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
446
Ostatná plocha
1370 m²
1/544
3,77 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec

18
pozemok - parcela registra „C“
Hubina

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

SR
Hubina
1098
1028/1
Lesný pozemok
11460 m²
1/544
42,13 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

19
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
1028/2
Trvalý trávny porast
12834 m²
1/544
1,17 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

20
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
1028/3
Lesný pozemok
10644 m²
1/544
39,13 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

21
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
1040/1
Ostatná plocha
2241 m²
1/544
6,17 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :

22

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
1152
Trvalý trávny porast
3762 m²
1/544
0,34 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

23
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
1298/1
Orná pôda
439 m²
1/544
0,44 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

24
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
1302/2
Trvalý trávny porast
4726 m²
1/544
0,43 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

25
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
1302/3
Ostatná plocha
4 m²
1/544
0,01 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

26
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
1466/15
Ostatná plocha
470 m²
1/544
1,29 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

27
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
1466/16
Zastavaná plocha a nádvorie
25 m²
1/544
0,45 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

28
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
1724/2
Trvalý trávny porast
93044 m²
1/544
8,55 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

29
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
1772/3
Trvalý trávny porast
40 m²
1/544
0,0037 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

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

205

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

30
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
1829
Trvalý trávny porast
493 m²
1/544
0,0453 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

31
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
2026
Ostatná plocha
3413 m²
1/544
9,41 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

32
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
2133/2
Lesný pozemok
4776 m²
1/544
17,55 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota

33
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
2136
Lesný pozemok
18285 m²
1/544
67,22 Eur

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

34
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
2298/1
Ostatná plocha
1875 m²
1/544
5,17 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

35
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
2298/2
Ostatná plocha
125 m²
1/544
0,34 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

36
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1098
2410
Lesný pozemok
82140 m²
1/544
301,98 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:

37
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
435
Trvalý trávny porast
7481 m²

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

1/544
0,68 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

38
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
436/2
Trvalý trávny porast
4701 m²
1/544
0,43 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

39
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
437/2
Trvalý trávny porast
3683 m²
1/544
0,33 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

40
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
445
Ostatná plocha
2259 m²
1/544
6,22 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :

41
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
447

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

Ostatná plocha
71836 m²
1/544
198,07 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

42
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
563
Trvalý trávny porast
56784 m²
1/544
5,21 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

43
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
811
Trvalý trávny porast
1611 m²
1/544
0,14 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

44
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
887
Ostatná plocha
29910 m²
1/544
82,47 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :

45
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

1098
891
Trvalý trávny porast
2892 m²
1/544
0,26 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

46
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1029
Trvalý trávny porast
11017 m²
1/544
1,01 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

47
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1059/3
Orná pôda
705 m²
1/544
0,71 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

48
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1060/1
Orná pôda
169 m²
1/544
0,17 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec

49
pozemok - parcela registra „E“
Hubina

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

SR
Hubina
1098
1066/2
Orná pôda
352 m²
1/544
0,35 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

50
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1068/1
Orná pôda
349 m²
1/544
0,35 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

51
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1071/2
Orná pôda
147 m²
1/544
0,14 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

52
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1072/1
Orná pôda
137 m²
1/544
0,13 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :

53

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1273/3
Orná pôda
234 m²
1/544
0,23 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

54
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1274/2
Orná pôda
410 m²
1/544
0,41 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

55
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1275/2
Trvalý trávny porast
2554 m²
1/544
0,23 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

56
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1454
Trvalý trávny porast
14248 m²
1/544
1,30 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

57
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1466
Trvalý trávny porast
12761 m²
1/544
1,17 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

58
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1479/3
Trvalý trávny porast
21224 m²
1/544
1,95 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

59
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1583
Trvalý trávny porast
4701 m²
1/544
0,43 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

60
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1585/2
Trvalý trávny porast
39064 m²
1/544
3,59 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

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

213

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

61
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1590/1
Trvalý trávny porast
93355 m²
1/544
8,58 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

62
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1595
Trvalý trávny porast
1705 m²
1/544
0,15 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

63
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1724/9
Záhrada
255 m²
1/544
7,03 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota

64
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1738/1
Záhrada
367 m²
1/544
10,11 Eur

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

65
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1772
Lesný pozemok
94336 m²
1/544
346,82 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

66
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1804/1
Orná pôda
327 m²
1/544
0,33 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

67
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1900
Trvalý trávny porast
676 m²
1/544
0,06 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:

68
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
1995
Trvalý trávny porast
1000 m²

Deň vydania: 16.01.2020

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

215

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

1/544
0,09 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

69
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2013/1
Trvalý trávny porast
17307 m²
1/544
1,59 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

70
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2057
Trvalý trávny porast
2920 m²
1/544
0,26 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

71
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2058
Trvalý trávny porast
2737 m²
1/544
0,25 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :

72
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2060

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

Trvalý trávny porast
27493 m²
1/544
2,52 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

73
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2064
Orná pôda
1644 m²
1/544
1,66 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

74
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2077
Trvalý trávny porast
80633 m²
1/544
7,41 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

75
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2122
Trvalý trávny porast
240976 m²
1/544
22,14 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :

76
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

1098
2123/1
Trvalý trávny porast
84906 m²
1/544
7,80 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

77
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2123/2
Trvalý trávny porast
84906 m²
1/544
7,80 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

78
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2124
Trvalý trávny porast
170136 m²
1/544
15,63 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

79
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2125
Orná pôda
773 m²
1/544
0,78 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec

80
pozemok - parcela registra „E“
Hubina

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

SR
Hubina
1098
2126
Orná pôda
870 m²
1/544
0,87 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

81
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2129/1
Orná pôda
712 m²
1/544
0,71 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

82
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2129/2
Orná pôda
712 m²
1/544
0,71 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

83
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2133/1
Trvalý trávny porast
4780 m²
1/544
0,43 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :

84

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2406
Ostatná plocha
2043 m²
1/544
5,63 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

85
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1098
2407
Ostatná plocha
1291 m²
1/544
3,55 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

86
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
685/2
Zastavaná plocha a nádvorie
126 m²
302400/164505600
2,31 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

87
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
780/36
Orná pôda
36447 m²
302400/164505600
36,84 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

88
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
780/38
Orná pôda
287 m²
302400/164505600
0,29 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

89
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2387/1
Ostatná plocha
8602 m²
302400/164505600
24,50 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

90
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2404/1
Lesný pozemok
11584 m²
302400/164505600
42,58 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

91
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2408/1
Lesný pozemok
20801 m²
302400/164505600
76,47 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

92
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2408/2
Zastavaná plocha a nádvorie
3226 m²
302400/164505600
59,30 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

93
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2408/3
Zastavaná plocha a nádvorie
3202 m²
302400/164505600
58,86 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

94
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2408/11
Ostatná plocha
7293 m²
302400/164505600
20,10 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota

95
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2408/15
Zastavaná plocha a nádvorie
297 m²
302400/164505600
5,45 Eur

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

96
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2408/17
Zastavaná plocha a nádvorie
1470 m²
302400/164505600
27,02 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

97
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2408/18
Ostatná plocha
1062 m²
302400/164505600
2,92 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

98
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2408/19
Ostatná plocha
2568 m²
302400/164505600
7,08 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:

99
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2408/21
Ostatná plocha
2136 m²

Deň vydania: 16.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

302400/164505600
5,88 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

100
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2408/25
Ostatná plocha
8 m²
302400/164505600
0,02 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

101
pozemok - parcela registra „C“
Hubina
SR
Hubina
1232
2409/1
Lesný pozemok
6719 m²
302400/164505600
24,70 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

por. číslo :
Popis :
Obec
Štát :
názov katastrálneho územia :
číslo listu vlastníctva
Parcelné číslo :
Druh :
Výmera:
Podiel :
súpisová hodnota
Deň zapísania majetku do súpisu :
Dôvod zapísania

102
pozemok - parcela registra „E“
Hubina
SR
Hubina
1232
2403/2
Ostatná plocha
22576 m²
302400/164505600
62,25 Eur
10.10.2019
vlastníctvo úpadcu podľa výpisu z LV

Deň vydania: 16.01.2020

Podmienky ponukového konania: Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez
obmedzenia. Bližšie informácie o predaji môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle: 0905 538 854
alebo emailom na adrese: novakova@advokatky.net.
Termín a miesto na predkladanie ponúk : Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku
v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn.: 25Odk/317/2019 – Milan Balážik NEOTVÁRAŤ !“ na adresu správcu: JUDr. Viera Nováková, správca, Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 vydania: 16.01.2020

najneskôr v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota
na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenie oznámenia v Obchodnom vestníku
a končí pätnásty deň o 15:30 hod.. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškania lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania ,
nemožno ju meniť ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho
podané ponuky neprihliada.
Podmienky predloženia ponuky: Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na
účet správcu vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.., č. ú. SK7311110000001152488003,
poznámka: – záloha Balážik. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Náležitosti ponuky : Ponuka musí obsahovať :
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise
majetku, (ponuku možno zaslať aj na jednotlivé zložky majetku),
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné
predložiť overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné
predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako 1 mesiac.
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu
Podmienky akceptácie ponuky: V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitosti alebo
dokladov, má správca právo odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok: Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk : Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu.
Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania
do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom
uzavrie správca zmluvu do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenie ponúk. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia
ponuky.

V Galante, dňa 08.01.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K004401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Regner Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovec -, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1956
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/385/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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28OdK/385/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca: Jozef Regner, narodený 18.05.1956, trvale
bytom 920 01 Hlohovec oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. - do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:30. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie
uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180, emailom: office.tt@agnerpartners.sk.
V Trnave, dňa 13.01.2020
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K004402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Regner Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovec -, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1956
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/385/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/385/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Jozef Regner, narodený 18.05.1956,
trvale bytom 920 01 Hlohovec v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že preddavok na trovy konania v súvislosti s
popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet v Prima
banka Slovensko a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS: 283852019, do poznámky prosím uviesť
„Jozef Regner“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, 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.
V Trnave, dňa 13.01.2020
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K004403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Regner Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovec -, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1956
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/385/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/385/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka : Jozef Regner,
narodený 18.05.1956, trvale bytom 920 01 Hlohovec, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného
súdu Trnava., č.k. 28OdK/385/2019-12 zo dňa 07.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the : Jozef Regner, date of birth 18.05.1956, address 920 01 Hlohovec, Slovakia,
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava No.
28OdK/385/2019-12 dated of 7th of January 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2020, deň vydania:
13.01.2020. Dňom 14.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok 7/2020 on 13th of January 2020. Bankruptcy
was declared on of 14th of January 2020.
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) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Prvý správcovský dom, k.s., address
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovakia, 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. The beginning of the period for registration of the claims to
the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
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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 Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
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17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.

V Trnave, dňa 13.01.2020
In Trnava, on 13th of January 2020
Prvý správcovský dom, k.s., správca konkurznej podstaty
Prvý správcovský dom, k.s., trustee

K004404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tánczosová Anita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Padáň 86, 929 01 Padáň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/139/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/139/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 36OdK/139/2019 zo dňa 30.05.2019 bol na majetok
dlžníka Anita Tánczosová, nar. 24.09.1993, trvale bytom 929 01 Padáň 86 vyhlásený konkurz a za správcu
bola ustanovená JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 107/2019 dňa 05.06.2019.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto oznamuje, že
preskúmaním pomerov dlžníka nezistila žiadny majetok podliehajúci konkurzu.
Týmto dochádza k aktualizácii súpisu majetku, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 152/2019 dňa
8.8.2019, nakoľko dlžník emailom zo dňa 26.10.2019 správcovi oznámil, že osobné motorové vozidlo už
nevlastní, toto bolo pokazené a preto vykonal jeho odhlásenie z evidencie.

V Galante, dňa 08.01.2020

JUDr. Viera Nováková, správca

K004405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gažo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Andreja Kubinu 3196/31, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1986
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/360/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28OdK/360/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Roman Gažo, narodený 23.02.1986, trvale bytom Ulica Andreja Kubinu
3196/31, 917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Gažo, IČO: 44 579 560, s miestom
podnikania Andreja Kubinu 3196/31, 917 01 Trnava, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Hlavná 3, 917 01 Trnava, 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.

K004406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gažo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Andreja Kubinu 3196/31, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1986
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/360/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/360/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Roman Gažo, narodený 23.02.1986, trvale bytom Ulica Andreja Kubinu
3196/31, 917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Gažo, IČO: 44 579 560, s miestom
podnikania Andreja Kubinu 3196/31, 917 01 Trnava, 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.

K004407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 1457/16, 924 01 Galana
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/291/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/291/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 28OdK/291/2019 zo dňa 27.08.2019 (zverejnenie v OV č. 169/2019
dňa 03.09.2019) bol na majetok dlžníka Marta Horváthová, nar. 28.07.1942, bytom Švermova č. 1457/16, 924
01 Galanta vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Viera Nováková,
so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto podľa
§ 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
V Galante, dňa 8.1.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K004408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopečková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1451/11, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/300/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/300/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/300/2019 zo dňa 03.09.2019 (zverejnenie v OV č. 173/2019
dňa 09.09.2019) bol na majetok dlžníka Adriana Kopečková, nar. 5.9.1974, trvale bytom SNP č. 1451/11, 909
01 Skalica vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Viera Nováková,
so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto podľa
§ 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
V Galante, dňa 8.1.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K004409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chocholová Erika, PaedDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Siladice 44, 920 52 Siladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/51/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/51/2019
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 36OdK/51/2019 zo dňa 28.03.2019 (zverejnenie v OV č. 67/2019
dňa 04.04.2019 ) bol na majetok dlžníka PaedDr. Eriky Chocholová, nar. 23.02.1942, bytom Siladice 44, 920
52 Siladice vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Viera Nováková,
so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka oznamuje, v súlade
s ust. § 167u ods. 1 ZKR, zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V Galante, dňa 8.1.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K004410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 269 727
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2018 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa zo dňa 01.10.2019 a veriteľského výboru zo dňa 27.09.2019, ktorými zabezpečený veriteľ
a veriteľský výbor uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu Bodet & Horst mattress ticking
Verwaltungs s.r.o., so sídlom J.Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové, IČO: 36 269 727 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 ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja časti
podniku úpadcu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
a) predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Zmluvou o predaji časti podniku prevedená časť podniku úpadcu,
b) časť podnik úpadcu (ďalej len „časť podniku“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek jeho
podnikania. V zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou
všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k časti podniku podľa bodu 1 písm. c). Zo záväzkov
súvisiacich s podnikom na kupujúceho prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním
úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu a nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov uvedených
v zmluve (pre poriadok sa poznamenáva, že podnik sa počas konkurzného konania neprevádzkoval),
c) majetok patriaci k časti podniku úpadcu tvorí súbor nehnuteľných vecí, a to súpisové zložky č. 1-22 zapísané v
súpise oddelenej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 186/2018 zo dňa 26.09.2018 pod položkou
K072192, a súpisová zložka č. 1 zapísaná v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č.
206/2018 zo dňa 24.10.2018 pod položkou K080788, ktoré nehnueľnosti sú bližšie špecifikované ako:
LV č. 78, vedené Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1225 m2, parc. č. 446/2
stavba-vodojem, postavená na parc. č. 446/2
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LV č. 2535, vedené Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 322 m2, parc. č. 2516/32
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2619 m2, parc. č. 2618
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 203 m2, parc. č. 2620
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 13158 m2, parc. č. 2621/2
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 194 m2, parc. č. 2621/3
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 220 m2, parc. č. 2621/4
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 367 m2, parc. č. 2621/5
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 44 m2, parc. č. 2621/6
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1242 m2, parc. č. 2621/7
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 9819 m2, parc. č. 2624
druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 892 m2, parc. č. 10438/5
stavba-výrobná hala, postavená na parc. č. 2624
stavba-štrbinová nádrž, postavená na parc. č. 2516/32
stavba-strojovňa, postavená na parc. č. 2618
stavba-regulačná stanica plynu, postavená na parc. č. 2620
stavba-vyrovnávacia nádrž, postavená na parc. č. 2621/3
stavba-čerpacia nádrž, postavená na parc. č. 2621/4
stavba-vyrovnávacia nádrž, postavená na parc. č. 2621/5
stavba-nádrže reaktorov, postavená na parc. č. 2621/6
stavba-žľab, postavená na parc. č. 10438/5
stavba-sklad materiálov, postavená na parc. č. 2621/7
ďalej súbor hnuteľných vecí zapísaných v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 37, 50, 85 zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 206/2018 zo dňa 24.10.2018 pod položkou K080788:
·
·
·

kotoľna
7 ks paletového regálu
2 regálového bunkového systému

zapísaných v doplnení súpisu všeobecnej podstaty pod por. č. 315-321 zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
206/2018 zo dňa 24.10.2018 pod položkou K080789:
·
·
·
·
·

2ks regál 2300x1300x600
regál do showroomu
3 ks variabilného regálu
regálová zostava s posuvnými dverami
regálový skladovací systém
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regálová skladovací systém SB 1000x3000
regálový systém v sklade PILOTELLI

a zapísanú v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 44 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 186/2018 zo dňa
26.09.2018 pod položkou K072193:
·

nákladný výťah NHKV 1500

ktorý súbor nehnuteľností spolu so súborom hnuteľných vecí tvoria podnik spoločne so zmluvnými vzťahmi, príp. s
pohľadávkami z predmetných zmlúv, a to:
·

zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (Slovenská ochranná spoločnosť s.r.o.) zo dňa 25.07.2018

so záväzkami z pracovnoprávnych pomerov (podľa § 480 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a to:
-

pracovná zmluva (E.M.) zo dňa 01.10.2018

-

Dohoda o vykonaní práce (Ľ.S.) zo dňa 08.07.2019

-

Dohoda o vykonaní práce (P.Ž.) zo dňa 08.07.2019

-

Dohoda o vykonaní práce (Š.J.) zo dňa 08.07.2019

a s pohľadávkami, ktoré vznikli v spojitosti s časťou podnikom a existenciou zmluvných vzťahov spojených
s časťou podniku (momentálne nie sú evidované žiadne pohľadávky po lehote splatnosti, ktoré by mohli prejsť na
kupujúceho), právami a inými majetkovými hodnotami (súčasťou časti podniku nie sú žiadne súdne spory).
Uvedené tvorí Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 záväzných podmienok ponukového konania.
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
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný zaobstarať si u správcu za nenávratný poplatok vo výške 300,00 EUR + DPH, ktorý uhradí
k rukám správcu alebo v prospech účtu IBAN č. SK50 1111 0000 0011 0443 1125 vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, SWIFT/BIC: UNCRSKBX za každý jednotlivý
výtlačok, Záväzné podmienky ponukového konania so Zoznamom majetku podliehajúceho konkurzu (Príloha č.
1), ktorý bude predmetom odplatného prevodu podniku, so Zmluvným prehľadom, Zoznamom súdnych a iných
sporov, Zoznamom pohľadávok úpadcu, ktoré vznikli v spojitosti s podnikom a existenciou nájomných zmluvných
vzťahov spojených s podnikom, Zoznamom nepeňažných záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov
(Príloha č. 2), s návrhom Zmluvy o predaji časti podniku (Príloha č. 3), ktorej obsah bude možné zmeniť len so
súhlasom správcu a Dohodou o zmluvnej pokute (Príloha č. 4).
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b) záujemca si môže dohodnúť so správcom termín ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu, a to písomne buď
poštou na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom na spravca@triple.sk, prípadne telefonicky na tel. č.
+421 911 553 421.
c) ponuku záujemca predkladá písomne, osobne, doporučenou zásielku na adresu kancelárie správcu: Hlavná č.
6, 927 01 Šaľa, Slovakia, e-mailom alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu, s označením
„PONUKA – 36K/6/2018“ alebo „OFFER – 36K/6/2018“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 30. deň do 14.00
hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 30. deň pripadne
na deň pracovného voľna za 30. deň sa považuje najbližší pracovný deň.
d) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2. písm. c) 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.

e) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na žiadnu z jeho podaných
ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania
oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením Zmluvy o
predaji časti podniku. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť, ak nie je ďalej uvedené inak.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená získaním Podmienok ponukového konania podľa bodu 2.2 písm.
a) a zaplatením a pripísaním sumy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj časti podniku, ako finančnej
zábezpeky, pričom táto suma musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu IBAN č. SK50 1111 0000 0011 0443
1125 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, SWIFT/BIC:
UNCRSKBX, najneskôr v deň podania ponuky.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu. 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 kontaktnými údajmi a označením e-mailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy - ,,ČASŤ PODNIKU ÚPADCU Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.”
c) návrh kúpnej ceny v eurách bez DPH (predaj podniku je podľa ust. § 10 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
oslobodený od DPH) za odkúpenie časti podniku. Kúpna cena za speňaženie časti podniku zahŕňa súbor
vlastníckych práv k veciam, iných práv a iných majetkových hodnôt, práv vyplývajúcich z priemyselného alebo
iného duševného vlastníctva ako aj práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, teda všetkých súpisových
zložiek majetku uvedených v súpise majetku všeobecnej a oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku, podľa stavu ku dňu zverejnenia oznámenia o konaní ponukového konania v Obchodnom vestníku, a to
bez ohľadu na prípadné vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku, zníženie výšky peňažných
pohľadávok dobrovoľnou úhradou dlžníkom úpadcu, prípadne zníženie výšky pohľadávok z účtu z dôvodu ich
použitia na priebežné uhrádzanie pohľadávok proti podstate
d) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) doklad o poukázaní finančnej zábezpeky vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj časti podniku na
účet IBAN č. SK50 1111 0000 0011 0443 1125 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, SWIFT/BIC: UNCRSKBX.
f) doklad o uhradení nenávratného poplatku vo výške 300,- EUR + DPH
g) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom, pričom podpis záujemcu musí byť úradne osvedčený
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h) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
2.4 V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne
overené plnomocenstvo.
2.5 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku.)
2.6 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 otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či
boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v
lehote na predkladanie 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 približnej zhode
ponúk je správca oprávnený vyzvať dotknutých záujemcov na zvýšenie nimi ponúknutej kúpnej ceny.
3.3 Predložené ponuky podliehajú schvaľovaniu zabezpečeného veriteľa.
3.4 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 15 dní od
vyhodnotenia ponúk. Víťaza ponukového konania, schváleného zabezpečeným veriteľom, správca vyzve na
uzatvorenie Zmluvy o predaji časti podniku za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.5 Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu za časť podniku najneskôr do dňa podpisu
Zmluvy o predaji časti podniku so správcom, a to najneskôr do 15 dní od vyzvania víťazného záujemcu na
uzatvorenie Zmluvy o predaji časti podniku.
3.6 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
za predaj časti podniku najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.7 V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom (po súhlase zabezpečeného veriteľa) ako víťazný
a napriek tomu odmietne uzatvoriť Zmluvu o predaji časti podniku v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu
neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto
záujemcovi vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj časti podniku. Správca je oprávnený započítať na
pokutu podľa tohto odseku finančnú zábezpeku zloženú záujemcom podľa bodu 2.3 podmienok verejného
ponukového konania a uzavretej Dohody o zmluvnej pokute.
3.8 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky z dôvodu ich neprimeranosti
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte správcu písomne na e-mail: spravca@triple.sk
V Šali, 13.01.2020
Mgr. Marcela Turasová, správca

K004411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Chmúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/738/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/738/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Hurtiš správca konkurznej podstaty dlžníka Zuzana Chmúrová, nar. 26.04.1984, trvale bytom 958 01
Partizánske, ponúka na predaj v I. Ponukovom kole:
Majetok č. 1 - motorové vozidl značky Renault Megane Scenic, rok výroby 2005, VIN: VF1JMS0636099359,
zvihový objem valcov 1461cm3, farba žltá metalíza. Súp. hodnota 100.- eur, mena: EUR, vlastníctvo dlžníka
Podmienky verejného ponukového konania: · na podávanie ponúk je určených 10 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
· záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz 38OdK/738/2019 - neotvárať“
na adresu : Mgr. Martin Hurtiš, SKP, ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza. Ponuka musí obsahovať predmet
kúpy- označenie hnuteľnej veci podľa špecifikácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č.7/2020 zo dňa
13.01.2020.
· záujemcovia predložia výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp.
fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby. Zároveň záujemca uvedie mobilný kontakt.
· spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0908561946
· v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
· otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 10 pracovných dní od skončenia lehoty
na podávanie záväzných ponúk, o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam
· úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z
hľadiska výšky ponúkanej ceny
· V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v VUB banke IBAN: SK42
0200 0000 0040 3999 5453 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu (7382019)
· vyhotovenie kúpnej zmluvy a náklady zápisu motorového vozidla znáša kupujúci v celom rozsahu
· podľa § 167r ods. 2, 4 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oprávnená osoba, tzv. príbuzný dlžníka v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom
dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do 10 kalendárnych dní od skončenia ponukového konania /skončenie ponukového
kola sa určuje na deň otvárania obálok/.
· správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť doručenú ponuku, pokiaľ ju vyhodnotí ako
neprimerane nízku.
· Zároveň záujemca musí predložiť č. účtu, kde sa majú vrátiť finančné prostriedky zaslané na základe
ponukového konania.

K004412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arnold Hausner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papradno 305, 018 13 Papradno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/707/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/707/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 08.01.2020, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Arnold Hausner, nar. 23.04.1982,
trvale bytom 018 13 Papradno 305, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/707/2019 zo dňa
20.11.2019 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Arnold Hausner, nar. 23.04.1982, trvale bytom
018 13 Papradno 305, sp. zn.38OdK/707/2019 zrušuje.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K004413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Jánošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliny 1421/24, 017 03 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/455/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/455/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu František Jánošík, nar. 17.10.1952, trvale bytom
Hliny 1421/24, 017 03 Považská Bystrica, oznamuje, že dňa 10.01.2020 bola, po základnej lehote na
prihlasovanie pohľadávok do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa REGIONPRESS
s.r.o., Študentská 2/2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417 v celkovej výške 3.622,59 Eur.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K004414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Cingelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prusy 0, 957 03 Prusy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/935/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/935/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.eur , IBAN: SK 8602000000000061849382 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Jozef Hurtiš, správca konkurznej podstaty

K004415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Cingelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prusy 0, 957 03 Prusy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/935/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/935/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadaní do správcovského spisu. V právnej veci Katarína Cingelová nar. 7.10.1978, trvale bytom
Prusy 95703 , na ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/935/2019 zo
dňa 20.12.2019 oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a
doplnkov – zákon o konkurze a reštrukturalizácii, s použ. §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice
Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a
od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne
na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle : 0915/570856.

K004416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Mácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červeňova 19, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1969
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: 28K/57/2012 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28K/57/2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

popis súpisovej zložky majetku
úhrada prenájmu Ing. Jurajom Mácom, nar. 10. 6. 1969, Červeňova 19, Bratislava

súpisová hodnota
4 271,00 €

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

K004417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REPROTECHNIKA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Stárka 2840 / 0, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 150 111
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2018 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/4/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: Dáša Krendlová – zmluvná pokuta podľa § 11 ods. 2/ZKR
Suma: 12.500,00 eur
Súpisová hodnota: 12.500,00 eur
Dôvod vylúčenia: rozsudok OS Trenčín 38NcKR/19/2019

JUDr. Peter Frajt, správca

K004418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Červeňanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/921/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/921/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Andrea Červeňanová, nar. 03.11.1978, trvale bytom 911 01
Trenčín, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/921/2019 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00
hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle
0905/517256, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk.
Ing. Katarína Roderová, správca
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K004419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Červeňanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/921/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/921/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca konkurzný správca Andrea Červeňanová, nar. 03.11.1978, trvale bytom 911 01
Trenčín, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/921/2019, týmto v zmysle ust. § 167l
ods. 5 v spojení s § 32
ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je:
IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
·
·

bolo podané na predpísanom tlačive
na účet správcu v banke alebo 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.

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: 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.
Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok 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. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.
Ing. Katarína Roderová, správca

K004420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Červeňanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/921/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/921/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Andrea Červeňanová, nar. 03.11.1978, trvale bytom 911 01 Trenčín, Slovenská republika (ďalej tiež len „Dlžník“),
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 40OdK/921/2019-18 zo dňa
19.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the
District Court in Trenčín No. 40OdK/921/2019-18 dated on 19th of Dewcember 2019 bankruptcy procedure
was declared on the Debtor – Andrea Červeňanová, date of birth 03.11.1978, domicile: 911 01 Trenčín,
Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 250/2019 dňa 31.12.2019.
Dňom 19.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published on the 31st of December 2019, 250/2019.
Bankruptcy was declared on the 1st of January 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu
v
Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
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.
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.
Logging claims
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ).
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Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: Ing.
Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: Ing. Katarína Roderová, with
residence at Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
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residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
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than in the Slovak Republic according to the Direction of the European parliament and Council No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
Ing. Katarína Roderová, správca- trustee

K004421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Zemanovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 2164/24, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/869/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/869/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Valéria Zemanovičová, nar. 21.02.1972, trvale
bytom Veľkomoravská 2164/24, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, oznamuje účastníkom konkurzného
konania a ich zástupcom, že v súlade s ustanovením § 85 odsek 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo (je možné)
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu úpadcu v kancelárii správcu na adrese: Ľ. Štúra 330/5, 914 51
Trenčianske Teplice, SR, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na tel. č.
+421 32 655 26 62 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: judr.bustinova@gmail.com.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K004422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Paradyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1574/27, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/842/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/842/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Monika Paradyová, nar. 07.04.1977, trvale bytom
Fučíkova 1574/27, 972 51 Handlová, Slovenská republika, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že v súlade s ustanovením § 85 odsek 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo (je možné) počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu úpadcu v kancelárii správcu na adrese: Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske
Teplice, SR, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do
spisu je potrebné vopred si dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na tel. č. +421 32 655
26 62 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: judr.bustinova@gmail.com.
JUDr. Mária Bustinová, správca
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K004423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Štepanovic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 469/84, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1978
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/626/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/626/2019
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: Tomáš
Štepanovic, nar. 26. 05. 1978, trvale bytom Družstevná 469/84, 916 01 Stará Turá, mu bola po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty doručená Prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO:
35 815 256, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, ktorou si veriteľ, v zastúpení, prihlásil pohľadávku v celkovej
sume 843,81 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 8.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K004424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľačno 168, 972 15 Kľačno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/944/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/944/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Mária Balážová, nar. 30.05.1987, trvale bytom 972 15 Kľačno 168, Slovenská
republika, v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, správca týmto oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 9.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred
nahlásiť písomne alebo elektronickou poštou: e-mail: hofierkovaxenia@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č. :
+421 903 776 399.
V Trenčíne, dňa 13.01.2020
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Mária Balážová

K004425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľačno 168, 972 15 Kľačno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/944/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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40OdK/944/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Mária Balážová, nar. 30.05.1987, trvale bytom 972 15 Kľačno 168,
Slovenská republika, týmto oznamuje v súlade s ustanovením §167l v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,00 € na účet správcu,
č. ú., IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409 6151, vedený vo VÚB, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: spis. značka konania, označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Trenčíne, dňa 13.01.2020
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Mária Balážová

K004426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Marta Kalinayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianská cesta 54/10, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/915/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/915/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Bc. Marta Kalinayová, nar. 08.11.1955, trvale bytom
Morovnianská cesta 54/10, 972 51 Handlová, Slovenská republika, oznamuje účastníkom konkurzného konania a
ich zástupcom, že v súlade s ustanovením § 85 odsek 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo (je možné) počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu úpadcu v kancelárii správcu na adrese: Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske
Teplice, SR, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do
spisu je potrebné vopred si dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na tel. č. +421 32 655
26 62 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: judr.bustinova@gmail.com.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K004427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľačno 168, 972 15 Kľačno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/944/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/944/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG Съобщение за производство по несъстоятелност
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ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Mária Balážová, nar.
30.05.1987, trvale bytom 972 15 Kľačno 168, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 40OdK/944/2019 zo dňa 03.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
In accordance with the Direction of European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as a bankruptcy trustee
of the debtor Mária Balážová, born on 30.05.1987, residing at 972 15 Kľačno 168, Slovak Republic (hereinafter as
the "debtor"), I hereby announce, that on the basis of Resolution of the District Court Trenčín, file No.:
40OdK/944/2019 dated 03.01.2020, a bankruptcy proceeding was declared in relation to property of the debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2020 dňa 13.01.2020.
Dňom 14.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Journal No. 7/2020 on 13.01.2020.
Bankruptcy was declared on 14.01.2020
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Xénia Hofierková, správca, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-BRA")
the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from declaring of the bankruptcy to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Xénia Hofierková, Mierové
námestie 37, 911 01 Trenčín, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 15.01.2020.
The date 15.01.2020 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty,
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a
prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commeriacl Journal after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka
bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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k dispozícii na internetovej

stránke

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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publishing them in the Commercial Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr.
Xénia
Hofierková,
Mgr. Xénia Hofierková, bankruptcy trustee

správca

konkurznej

podstaty

K004428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaneková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou 0, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/201/2017 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/201/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Marta Vaneková, nar. 14.08.1956, trvale bytom Bánovce nad Bebravou 0, 957 01
Bánovce nad Bebravou, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/201/2017, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Marta Vaneková, nar. 14.08.1956,
trvale bytom Bánovce nad Bebravou 0, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR pod sp. zn.:
40OdK/201/2017, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 13.01.2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K004429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dalibor Cíbik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 121/71, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.4.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/177/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/177/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Správca konkurznej podstaty dlžníka Dalibor Cíbik nar. 20.4.1985, trvale bytom Továrenská 121/71, Púchov
02001, vyhlasuje v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií 1. verejné ponukové konanie na predaj
majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 209/2019 zo
dňa 29.10.2019 označené ako:
K094895,Súpisová zložka majetku č.1,
Podmienky verejného ponukového konania :
·
·

·
·
·
·

·
·

na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz-38OdK/177/2019
neotvárať“ na adresu správcu : JUDr. Mária Belaňová, ul. Matice Slovenskej 17, Prievidza 97101. Ponuka
musí obsahovať predmet kúpy- označenie súpisovej zložky podľa špecifikácie zverejnenej v
Obchodnom vestníku č.209/2019 zo dňa 29.10.2019,K094895
záujemcovia predložia výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra
resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby
spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0907893990
v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu
V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit bank
IBAN: s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu (IBAN SK14 1111 0000
001151382004)
otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných dní od skončenia
lehoty na podávanie záväzných ponúk ,o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam
úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z
hľadiska výšky ponúkanej ceny

K004430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miakiš Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košecké Rovné 138, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/892/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/892/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty Dlžníka Andrej MIAKIŠ – 40OdK/892/2019
V konkurze dlžníka Andrej Miakiš, nar. 09.04.1986, trvale bytom Košecké Rovné 138, 018 32 Zliechov, občan SR
pod sp. zn.: 40OdK/892/2019, na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom
a doteraz získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol
byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Považskej Bystrici, 13.01.2020
JUDr. Vladimír Žitník
Správca

K004431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miakiš Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košecké Rovné 138, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/892/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/892/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Andrej MIAKIŠ – 40OdK/892/2019
V konkurze dlžníka Andrej Miakiš, nar. 09.04.1986, trvale bytom Košecké Rovné 138, 018 32 Zliechov, občan SR
pod sp. zn.: 40OdK/892/2019, na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom
a doteraz získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol
byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.
V Považskej Bystrici, 13.01.2020
JUDr. Vladimír Žitník
Správca

K004432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Fuksová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/899/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/899/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Nikoleta Fuksová, nar. 28.10.1992, trvale bytom
Mostová 23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, oznamuje účastníkom konkurzného konania a
ich zástupcom, že v súlade s ustanovením § 85 odsek 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo (je možné) počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu úpadcu v kancelárii správcu na adrese: Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Teplice, SR, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do
spisu je potrebné vopred si dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na tel. č. +421 32 655
26 62 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: judr.bustinova@gmail.com.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K004433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antalová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Nová Dubnica 0, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1983
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/685/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/685/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ľubica Antalová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Nová Dubnica Dátum narodenia dlžníka: 16.06.1983 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J.
Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 38OdK/685/2019
k sp. zn.: 38OdK/685/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Správcovi nebola do 90 dní od vyhlásenia konkurzu doručená prihláška od žiadneho veriteľa.
Na základe tejto skutočnosti správca podľa ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Ľubica Antalová, rod. Savarová, nar. 16.06.1983, trvale bytom Nová Dubnica, uznesením
Okresného súdu Trenčín č. k. 38OdK/685/2019 zo dňa 24.09.2019, končí z dôvodu zistenia, že sa do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ľubica Antalová, rod. Savarová, nar.
16.06.1983, trvale bytom Nová Dubnica zrušuje.
V Bratislave, dňa 13.01.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K004434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
5.apríla 181/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/911/2019 S485
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40OdK/911/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty Dlžníka Peter Červenka – 40OdK/911/2019
V konkurze dlžníka Peter Červenka, nar. 8.8.1977, trvale bytom 5.apríla 181/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
občan SR, na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty.
V Považskej Bystrici, 13.01.2020
JUDr. Alojz Žitník
Správca

K004435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
5.apríla 181/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/911/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/911/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Peter Červenka – 40OdK/911/2019
V konkurze dlžníka Peter Červenka, nar. 8.8.1977, trvale bytom 5.apríla 181/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
občan SR, na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty.
V Považskej Bystrici, 13.01.2020
JUDr. Alojz Žitník
Správca

K004436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zámková Kristýna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 86, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1986
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/882/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/882/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Kristýna Zámková / Kristýna Zámková, rod.
Pražienková Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 916 22 Podolie 86 / 916 22 Podolie 86 Nováky IČO/ Dátum
narodenia dlžníka: 52 625 958 / 29.04.1986 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault
Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101,
911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 40OdK/882/2019 S 1433
k sp. zn.: 40OdK/882/2019
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
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 13.01.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K004437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zámková Kristýna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 86, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1986
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/882/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/882/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Kristýna Zámková / Kristýna Zámková, rod.
Pražienková Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 916 22 Podolie 86 / 916 22 Podolie 86 Nováky IČO/ Dátum
narodenia dlžníka: 52 625 958 / 29.04.1986 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault
Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101,
911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 40OdK/882/2019 S 1433
k sp. zn.: 40OdK/882/2019
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 J.
Zemana 101, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk,
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.

prípadne

si

V Bratislave, dňa 13.01.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K004438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gramblička Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 961 / 58, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/362/2018 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/362/2018
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.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Vladimír Gramblička, nar. 25.09.1955, trvale bytom Lánska
961/58, 017 01 Považská Bystrica vedeného na OS Trenčín sp.zn. 38OdK/362/2018, správca v zmysle §167v
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu podľa § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa zoznamu majetku zo dňa 24.05.2018 predloženého dlžníkom, podľa jeho ústneho vyjadrenia zo dňa
21.01.2019 ako aj podľa skutočností vyplývajúcich z poskytnutých súčinností správcovi, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle §167h ZKR.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Vladimír Gramblička, nar. 25.09.1955, trvale
bytom Lánska 961/58, 017 01 Považská Bystrica zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca

K004439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaculková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Turá 0, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/925/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/925/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Monika Vaculková, nar. 25.11.1978, 916 01 Stará Turá, štátny občan SR, oznamuje
účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods. 2 ZKR, že dňom uverejnenia tohto oznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

259

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu, Námestie slobody
1618/9, 020 01 Púchov, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod do 11.30 hod a od 12.30 hod do 15.00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 042/4628352, 0905 626 670 alebo emailom na
spravca@factum.sk
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K004440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaculková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Turá 0, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/925/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/925/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: : Monika Vaculková, nar. 25.11.1978, 916 01 Stará Turá, štátny občan SR, oznamuje
účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 ZKR v platnom znení, číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky. Číslo účtu
je 2926828740/1100, IBAN: SK81 1100 0000 0029 2682 8740, účet je vedený v Tatra Banka, a.s, pobočka
Púchov.
Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Výška preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky: dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo
do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10 000,00 Eur.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K004441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaculková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Turá 0, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/925/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/925/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Notice for foreign Creditors
Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Rady č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní týkajúceho
sa zahraničných veriteľov /čl. 40 a násl. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako
správca dlžníka Monika Vaculková, nar. 25.11.1978, trvale bytom 916 01 Stará Turá, občan SR oznamujem, že
bol na majetok dlžníka, Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/925/2019 zo dňa 19.12.2019
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 250/2019 zo dňa 31.12.2019, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená
za správcu.
Publication of a trustee in accordance with Council Regulation No. 1346/2000 dated 29 May 2000 on Insolvency
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proceedings concerning foreign creditors / Art. 40 as later amended. In accordance with (EC) Council Regulation
No. 1346/2000 of 29 May 2000, I - as the trustee of the debtor – Monika Vaculková, born on 25th 11. 1978, 916 01
Stará Turá, do hereby notify that the debtor's assets have been declared bankrupt through the Resolution of the
District Court Trenčín, File No. 40OdK/925/2019 of 19.12.2019 published in the commercial Journal No. 250/2019
dated 31th 12. 2019 and I have been appointed as 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 .
The Bankruptcy is deemed to have been declared by the publication of the Bankruptcy Resolution in the
Commercial Journal, whereas the day following publication of the court decision in the Commercial Journal is
considered to be the day of publication (delivery) of the court decision
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claims mentioned in § 166a Let. a) and c) of the Bankruptcy and Restructuring Act are applied by an
application in the bankruptcy. Even claims not affected by debt relief are allowed to be applied in the bankruptcy
by the application.
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 shall be filed in one copy with the trustee (to the address of his/her office or to an electronic (data)
box, whereas it must be delivered to the trustee within the basic registration period within 45 days of the
bankruptcy declaration (§ 1671 Sec. 3 of the BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Any applications delivered later are taken into account, however the creditor can not exercise voting rights. The
creditor is allowed to enrol in bankruptcy until the trustee announces in the Commercial Journal that he/she is
going to draw up a schedule of proceeds.
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
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/925/2019
The application has to be applied on a prescribed form and has to include basic essentials of the application;
otherwise it is not taken into account. The basic essentials of the application are as follows: a) full name and
residence or name and registered of a creditor, b) full name and residence or name and registered office of a
debtor, c) legal ground of establishing a claim, d) order, file number of case file: 40OdK/925/2019
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.
All, specimen forms for applying applications and models of annexes, as well as data which shall be entered into
them, together with explanatory notes to these enters are
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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given in annexes to the Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic No. 665/2005 Coll., implementing
certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by Decree No. 25/2017 Coll. (the sample
form is also available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic www.justice.gov.sk, in the
practical information section, samples of applications and forms). For a claim application it is necessary to attach
documents proving the facts contained therein.
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 home loan creditor is entitled to apply only in case if the home loan receivable is already fully payable,
or if a secured creditor has applied whose security right is earlier, about which the trustee shall notify the secured
home loan creditor in written without undue delay (§1671 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, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
Also the creditor having a receivable from a person other than the debtor, if this is secured through a security right
referring to debtor`s asset. Such a creditor can be satisfied in bankruptcy only by proceeds from the realization of
assets securing his receivable, whereas he can exercise his voting right at the creditors meeting only to the
extent, to which his receivable is likely to be satisfied from the assets which it is secured by (Section 1671 (2) of
the 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 receivable a separate application has to be applied, stating amount secured, kind, order,
subject and legal ground of origin 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 is not filed in the bankruptcy, then the secured creditor is entitled to claim for satisfaction
of the secured receivable only from the subject of the security right, except that the debt relief was cancelled
because of the debtor's dishonest intent.
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 the event of a bankruptcy, even those who referring to a reservation of title, could otherwise request the
exclusion of the case from the inventory or a person who hired a thing to the debtor for a fixed-term agreed rent to
transfer the leased thing to the debtor's ownership. Such creditors exercise bankruptcy law in the same way as
they would exercise security right. Such a creditor entrusts the trustee with the application to register and
monetize the property subject to ownership. The appropriate provisions governing the position of the secured
creditor (§ 29 Sec. 9 and 10 of the BRA) shall be applied to the status of such a creditor.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The filing by which the claim was made, that shall be applied in the bankruptcy by an application, is not allowed to
be corrected or supplemented (§ 30 Sec. 2 of the BRA).
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň 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 is claimed in euros. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by
the administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is claimed in a currency ,
the reference exchange rate of which is not determined and declared by the European Central Bank or the
National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by a trustee with a professional care (§ 29
Sec. 5 of the 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 an entity shall state in his application a statement whether they account for the receivable in
the accounting, to what extent, or the reasons why they do not account for the receivable in the accounting (§ 29
Sec. 6 of the BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
A creditor who does not have a domicile or registered office in the territory of the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for the service of documents having residence or registered office in the Slovak Republic
and to notify the the trustee about appointment of the representative in written, otherwise documents will be
delivered to the creditor only by publication in the Commercial Journal (§ 29 Sec. 8 of the 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 call applies to the creditors having their permanent residence or registered office in a Member States of the
European Union other than the Slovak Republic, in accordance with No. 40 of the Council Regulation (EC) No.
1346/2000 dated 29 May 2000.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, trustee

K004442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svitková Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Kamenec pod Vtáčnikom 0, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/946/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/946/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Nikola Svitková, nar. 19. 09. 1993, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, štátny občan SR,
oznamuje účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods. 2 ZKR, že dňom uverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu, Námestie slobody
1618/9, 020 01 Púchov, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod do 11.30 hod a od 12.30 hod do 15.00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 042/4628352, 0905 626 670 alebo emailom na
spravca@factum.sk
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JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K004443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svitková Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Kamenec pod Vtáčnikom 0, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/946/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/946/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: : Nikola Svitková, nar. 19.09.1993, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, štátny občan SR,
oznamuje účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 ZKR v platnom
znení, číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky.
Číslo účtu je 2926828740/1100, IBAN: SK81 1100 0000 0029 2682 8740, účet je vedený v Tatra Banka, a.s,
pobočka Púchov.
Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Výška preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky: dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo
do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10 000,00 Eur.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K004444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svitková Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Kamenec pod Vtáčnikom 0, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/946/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/946/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Notice for foreign Creditors
Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Rady č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní týkajúceho
sa zahraničných veriteľov /čl. 40 a násl. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako
správca dlžníka Nikola Svitková, nar. 19. 09. 1993, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, občan SR oznamujem, že
bol na majetok dlžníka, Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/946/2019 zo dňa 03.01.2020
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 7/2020 zo dňa 13.01.2020, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za
správcu.
Publication of a trustee in accordance with Council Regulation No. 1346/2000 dated 29 May 2000 on Insolvency
Proceedings concerning foreign creditors / Art. 40 as later amended. In accordance with (EC) Council Regulation
No. 1346/2000 of 29 May 2000, I - as the trustee of the debtor – Nikola Svitková, born on 19th 09. 1993, 972 44
Kamenec pod Vtáčnikom, do hereby notify that the debtor's assets have been declared bankrupt through the
Resolution of the District Court Trenčín, File No. 40OdK/946/2019 of 03.01.2020 published in the commercial
Journal No. 07/2020 dated 13th 01. 2020 and I have been appointed as trustee.
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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 .
The Bankruptcy is deemed to have been declared by the publication of the Bankruptcy Resolution in the
Commercial Journal, whereas the day following publication of the court decision in the Commercial Journal is
considered to be the day of publication (delivery) of the court decision
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claims mentioned in § 166a Let. a) and c) of the Bankruptcy and Restructuring Act are applied by an
application in the bankruptcy. Even claims not affected by debt relief are allowed to be applied in the bankruptcy
by the application.
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 shall be filed in one copy with the trustee (to the address of his/her office or to an electronic (data)
box, whereas it must be delivered to the trustee within the basic registration period within 45 days of the
bankruptcy declaration (§ 1671 Sec. 3 of the BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Any applications delivered later are taken into account, however the creditor can not exercise voting rights. The
creditor is allowed to enrol in bankruptcy until the trustee announces in the Commercial Journal that he/she is
going to draw up a schedule of proceeds.
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
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/946/2019
The application has to be applied on a prescribed form and has to include basic essentials of the application;
otherwise it is not taken into account. The basic essentials of the application are as follows: a) full name and
residence or name and registered of a creditor, b) full name and residence or name and registered office of a
debtor, c) legal ground of establishing a claim, d) order, file number of case file: 40OdK/946/2019
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.
All, specimen forms for applying applications and models of annexes, as well as data which shall be entered into
them, together with explanatory notes to these enters are
given in annexes to the Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic No. 665/2005 Coll., implementing
certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by Decree No. 25/2017 Coll. (the sample
form is also available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic www.justice.gov.sk, in the
practical information section, samples of applications and forms). For a claim application it is necessary to attach
documents proving the facts contained therein.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 home loan creditor is entitled to apply only in case if the home loan receivable is already fully payable,
or if a secured creditor has applied whose security right is earlier, about which the trustee shall notify the secured
home loan creditor in written without undue delay (§1671 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, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
Also the creditor having a receivable from a person other than the debtor, if this is secured through a security right
referring to debtor`s asset. Such a creditor can be satisfied in bankruptcy only by proceeds from the realization of
assets securing his receivable, whereas he can exercise his voting right at the creditors meeting only to the
extent, to which his receivable is likely to be satisfied from the assets which it is secured by (Section 1671 (2) of
the 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 receivable a separate application has to be applied, stating amount secured, kind, order,
subject and legal ground of origin 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 is not filed in the bankruptcy, then the secured creditor is entitled to claim for satisfaction
of the secured receivable only from the subject of the security right, except that the debt relief was cancelled
because of the debtor's dishonest intent.
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 the event of a bankruptcy, even those who referring to a reservation of title, could otherwise request the
exclusion of the case from the inventory or a person who hired a thing to the debtor for a fixed-term agreed rent to
transfer the leased thing to the debtor's ownership. Such creditors exercise bankruptcy law in the same way as
they would exercise security right. Such a creditor entrusts the trustee with the application to register and
monetize the property subject to ownership. The appropriate provisions governing the position of the secured
creditor (§ 29 Sec. 9 and 10 of the BRA) shall be applied to the status of such a creditor.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The filing by which the claim was made, that shall be applied in the bankruptcy by an application, is not allowed to
be corrected or supplemented (§ 30 Sec. 2 of the 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The claim is claimed in euros. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by
the administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is claimed in a currency ,
the reference exchange rate of which is not determined and declared by the European Central Bank or the
National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by a trustee with a professional care (§ 29
Sec. 5 of the 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 an entity shall state in his application a statement whether they account for the receivable in
the accounting, to what extent, or the reasons why they do not account for the receivable in the accounting (§ 29
Sec. 6 of the BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
A creditor who does not have a domicile or registered office in the territory of the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for the service of documents having residence or registered office in the Slovak Republic
and to notify the the trustee about appointment of the representative in written, otherwise documents will be
delivered to the creditor only by publication in the Commercial Journal (§ 29 Sec. 8 of the 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 call applies to the creditors having their permanent residence or registered office in a Member States of the
European Union other than the Slovak Republic, in accordance with No. 40 of the Council Regulation (EC) No.
1346/2000 dated 29 May 2000.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, trustee

K004445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčiková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 173/10, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/708/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/708/2019
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika
(zabezpečené pohľadávky prihlásené prihláškami č. 1 a 11):
Por. nehnuteľnos číslo parcela číslo výmera Druh
č. ť
LV registra parcely v m2 pozemku *

1
pozemok
2

1166 E

490/11 9898

názov
katastrálneh obec
o územia

ORNÁ_POD
A
Brodzany

ORNÁ_POD

- Daňový úrad Trenčín

spoluvlastníck
súpisová
dôvod
y
podiel
hodnota
zapísania
úpadcu
(EUR)
majetok
zabezpečujúc
Brodzan Partizánsk
i
záväzky
y
e
1/4
dlžníka
247,45
majetok
zabezpečujúc
Brodzan Partizánsk
i
záväzky
okres
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pozemok

1166 E

628/29 11274 A

pozemok

1166 E

909/4

8171

pozemok

1166 E

1303/6 8600

3

4

Brodzany

y
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e

1/4

ORNÁ_POD
A
Brodzany

Brodzan Partizánsk
y
e

1/4

ORNÁ_POD
A
Brodzany

Brodzan Partizánsk
y
e

1/4

dlžníka
281,85
majetok
zabezpečujúc
i
záväzky
dlžníka
204,28
majetok
zabezpečujúc
i
záväzky
dlžníka
215,00

JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K004446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ballová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartókova 1614/34, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1973
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/23/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/23/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 167j ZKR dopĺňa súpis majetku úpadcu patriaceho do oddelenej podstaty s Autoleasing SK,
s.r.o.:

Hnuteľné veci:
Popis
Škoda Fabia 6y

Rok výroby
2004

Výrobné číslo
TMBPW16Y044127832

Stav opotrebovanosti
Jazdené

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota v €
550,-€

SKP, k.s., správca dlžníka Andrea Ballová

K004447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ballová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartókova 1614/34, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1973
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/23/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/23/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, (ďalej len „správca“), správca dlžníka:
Andrea Ballová, Bartókova 1614/34, 943 01 Štúrovo, nar.: 14.08.1973, (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho
konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Hnuteľná vec:
Popis
Škoda Fabia 6Y

ks Výrobné číslo
1 TMBPW16Y044127832

Evidenčné číslo
NR621HF

Rok výroby
2004

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Stav
Jazdené

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Andrea
Ballová – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien v evidencií vedenej na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:
852, Poznámka: PK Andrea Ballová, v lehote na predkladanie ponúk.
Bližšie informácie o predmete speňažovania, najmä fotografie, ktoré sú správcovi dostupné sa nachádzajú tu:
https://uloz.to/tam/_T3TfSZspa3X8
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
SKP, k.s., správca dlžníka Andrea Ballová

K004448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážik Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Štitáre 172, 956 03 Horné Štitáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/16/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/16/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.
Peňažné pohľadávky:
Celková suma v € Mena Právny dôvod vzniku
Dlžník
1 213,72 €
EURO Zrušenie vkladnej knižky Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Súpisová hodnota v €
1 213,72 €

SKP, k. s. správca dlžníka Anton Balážik

K004449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Pesek 184, 937 01 Kukučínov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1954
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
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Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/212/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/212/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Milan Herák, nar.07.12.1954,
bytom Malý Pesek 184, 937 01 Kukučínov, t.č. Sikenica – Trhyňa 182, 937 01 Želiezovce, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: 31OdK/212/2019-22 zo dňa 18.11.2019, zverejnené v OV č. 227/2019
dňa 25.11.2019, majetok dlžníka nepostačuje na náklady konkurzu. Na základe uvedeného konštatujeme, že
podstata nepokryje náklady konkurzu a v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR sa konkurz končí.
Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 31OdK/212/2019 na
dlžníka: Milan Herák, nar.07.12.1954, bytom Malý Pesek 184, 937 01 Kukučínov, t.č. Sikenica – Trhyňa 182, 937
01 Želiezovce,
z r u š u j e. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky
podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3 a § 167d, v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR.

K004450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csehová Nikoleta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná ulica 652/8, 945 04 Komárno - Nová Stráž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/276/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/276/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Nikoleta Csehová, nar. 28.09.1985, bytom Obchodná 652/8, 945 04 Komárno - Nová Stráž (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 2, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30
- 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K004451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csehová Nikoleta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná ulica 652/8, 945 04 Komárno - Nová Stráž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/276/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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29OdK/276/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Nikoleta Csehová, nar. 28.09.1985, bytom Obchodná 652/8, 945 04 Komárno - Nová Stráž (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. SK74 0900 0000 0050 5876 4399, 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.
LawService Recovery, k.s., správca

K004452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csehová Nikoleta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná ulica 652/8, 945 04 Komárno - Nová Stráž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/276/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/276/2019
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"
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(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Nikoleta Csehová, nar.: 28.09.1985, trvale bytom Obchodná 652/8, 945 04 Komárno - Nová Stráž (ďalej len
„Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 30.12.2019, sp.
zn. 29OdK/276/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 4/2020 dňa 08.01.2020 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949
01 Nitra, značka správcu: S1731 (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 Nikoleta Csehová, born on 28.09.1985, with permanent address at Obchodná 652/8, 945 04
Komárno - Nová Stráž (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the
District Court in Nitra of 30.12.2019, ref. No. 29OdK/276/2019 published in the Commercial report No. 4/2020 of
08.01.2020 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at
Radlinského 2, 949 01 Nitra, ref. No. of trustee: S1731 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,
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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
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the 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).
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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 08.01.2020
Nitra, on 08.01.2020
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K004453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klimentová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/257/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/257/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Anna Klimentová, nar. 25.07.1954, bytom Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno (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: +421904469210 alebo na e-mail:
spravca@brlas.sk
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K004454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klimentová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/257/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/257/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
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zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Anna Klimentová, nar. 25.07.1954, bytom Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno (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.
SK34 1100 0000 0029 4800 8081, TATRSKBX, vedený v Tatra 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.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K004455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klimentová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/257/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/257/2019
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"
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(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Anna Klimentová, nar.: 25.07.1954, trvale bytom Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 20.12.2019, sp. zn.
28OdK/257/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 2/2020 dňa 03.01.2020 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený JUDr. Ondrej Brláš so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901
Nitra, značka správcu: S1770 (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 Anna Klimentová, born on 25.07.1954, with permanent address at Gazdovská 772/21, 945 01
Komárno (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Nitra of 20.12.2019, ref. No. 28OdK/257/2019 published in the Commercial report No. 2/2020 of 03.01.2020 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Ondrej Brláš with its office at Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra,
ref. No. of trustee: S1770 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)
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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. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
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
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oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
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.
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Nitra, dňa 09.01.2020
Nitra, on 09.01.2020
JUDr. Ondrej Brláš, správca dlžníka
JUDr. Ondrej Brláš, trustee of the bankrupt

K004456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miedzga Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohunice 37, 935 05 Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/245/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/245/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marek Miedzga, nar. 31.08.1976, Bohunice 37, 935 05 Bohunice, podnikajúci pod obchodným menom:
Marek Miedzga, s miestom podnikania 935 05 Bohunice 37, IČO: 50 284 126 (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: +421904469210 alebo na e-mail:
spravca@brlas.sk
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K004457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miedzga Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohunice 37, 935 05 Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/245/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/245/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Marek Miedzga, nar. 31.08.1976, Bohunice 37, 935 05 Bohunice, podnikajúci pod obchodným menom:
Marek Miedzga, s miestom podnikania 935 05 Bohunice 37, IČO: 50 284 126 (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
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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. SK34
1100 0000 0029 4800 8081, TATRSKBX, vedený v Tatra 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.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K004458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miedzga Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohunice 37, 935 05 Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/245/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/245/2019
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”
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(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 Miedzga, nar.: 31.08.1976, trvale bytom Bohunice 37, 935 05 Bohunice, podnikajúci pod obchodným
menom: Marek Miedzga, s miestom podnikania 935 05 Bohunice 37, IČO: 50 284 126 (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 12.12.2019, sp. zn.
29OdK/245/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 246/2019 dňa 20.12.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Ondrej Brláš so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9,
94901 Nitra, značka správcu: S1770 (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 Miedzga, born on 31.08.1976, with permanent address at Bohunice 37, 935 05
Bohunice, business name Marek Miedzga, with business residence Bohunice 37, 935 05 Bohunice, ID No.:50 284
126 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Okresný
súd Nitra of 12.12.2019, ref. No. 29OdK/245/2019 published in the Commercial report No. 246/2019 of 20.12.2019
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Ondrej Brláš with its office at Štefánikova trieda 9, 94901
Nitra, ref. No. of trustee: S1770 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

283

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
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)
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The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
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 09.01.2020
Nitra, on 09.01.2020
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JUDr. Ondrej Brláš, správca dlžníka
JUDr. Ondrej Brláš, trustee of the bankrupt

K004459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schniererová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t. č. Kuhnová 7, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce) Čajkovského 428/8 -,
949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1967
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/193/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/193/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE 2. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691 (ďalej len „správca“), správca dlžníka:
Beáta Schniererová, Čajkovského 428/8, 949 11 Nitra, IČO: 33645876 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s
§167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku dlžníka podliehajúceho
konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním majetkovú hodnotu vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Majetková hodnota:
Popis
Obchodný podiel

Obchodná spoločnosť
BEYA, s.r.o.

Sídlo
Čajkovského 8, 949 11 Nitra

IČO
36 617 296

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
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7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Beáta
Schniererová – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Námestie
SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:
976, Poznámka: PK Beáta Schniererová, v lehote na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
SKP, k.s., správca dlžníka Beáta Schniererová

K004460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Darázs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2017 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 12/2019.
Súpisová hodnota majetku a mena: 36,00 EUR

V Nitre, dňa 10.01.2020
JUDr. Marek Ďuran, správca

K004461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Paulovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Štitáre 35, 956 03 Horné Štitáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1977
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/278/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/278/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oprava:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra dlžníka: Martin Paulovič, nar.:
24.11.1977, bytom 956 03 Horné Štitáre č.35, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
31OdK/278/2019-20 zo dňa 30.12.2019, zverejnené v OV č. 4/2020 dňa 08.01.2020, sme v obchodnom vestníku
číslo 7/2020 zo dňa 13.01.2020 omylom zverejnili druh podania: Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku,
správne znie druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Ostatné skutočnosti
uvedené v v obchodnom vestníku číslo 7/2020 zo dňa 13.01.2020 ostávajú bez zmeny.
Invitation to foreign creditors
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Martin Paulovič,
nar.: 24.11.1977, bytom 956 03 Horné Štitáre č.35, Slovenská republika, ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31OdK/278/2019-20 zo dňa 30.12. 2019 bol vyhlásený konkurz
a dlžník sa zbavuje dlhov.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Martin Paulovič, born 24.11.1977, domicile 956 03 Horné Štitáre No. 35, Slovak
Republic, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra,
No. 31OdK/278/2019-20 dated of 30. December 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts has been
declared and the debtor has been de-debited.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 4/2020 dňa 08.01 2020. Dňom
09.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 4/2020 on 8. January 2020. Bankruptcy was
declared on of 9. January 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
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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 (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 28 sec.6 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (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 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR). Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. 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). 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). Applications received by the
administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The creditor has the right to
enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is drawing up the playout
schedule.
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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).
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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. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZoKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
16. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if
a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA). 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).
17. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
18. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Prvý správcovský dom,
komplementár/ unlimited

k.s.,

správca

dlžníka

/

the

debtor's

manager,

JUDr.

Kamil
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K004462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Špaňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 4154/45, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/30/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/30/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing.
Peter Špaňo, nar. 30.9.1967, bytom Hradná 4154/45, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 29OdK/30/2019 S296, v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujem, že vylučujem súpisové
zložky majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť
ani v treťom kole verejného ponukového konania a teda prestal podliehať konkurzu:
Peňažnápohľadávka
Celková suma: 172.700,- EUR; mena: EUR; dlžník: Štefan Tóth, nar. 9.5.1962, bytom Sikenička 221; právny
dôvod vzniku: zmluva o pôžičke; súpisová hodnota majetku: 172.700,- EUR; deň a dôvod vylúčenia súpisovej
zložky: 13.1.2020 – majetok nespeňažený ani v 3.kole verejného ponukového konania
JUDr. Richard Schwarz, správca

K004463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Hudcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákocziho 237/24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/171/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/171/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Richard Schwarz, správca, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty
dlžníka – Iveta Hudcová, nar. 24.5.1968, bytom Rákocziho 237/24, 945 01 Komárno, Slovenská republika pod
spisovou značkou správcovského spisu 31OdK/171/2019 S296, v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujem, že vylučujem súpisové
zložky majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť
ani v treťom kole verejného ponukového konania a teda prestal podliehať konkurzu:
Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2): 385; obec: Zlatná na Ostrove; ulica:; orientačné číslo:;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Zlatná na Ostrove; číslo LV: 2373; parcelné číslo: 2306/20; spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1.000 EUR; deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 13.1.2020 –
majetok nespeňažený ani v 3.kole verejného ponukového konania
JUDr. Richard Schwarz, správca
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K004464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klasov 442, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/174/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/174/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka – Nikoleta
Balogová, nar. 3.10.1988, bytom Klasov 442, 951 53 Klasov, Slovenská republika pod spisovou značkou
správcovského spisu 29OdK/174/2019 S1321, v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujem, že vylučujem súpisové zložky majetku
zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom
kole verejného ponukového konania a teda prestal podliehať konkurzu:
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón zn. iPhone 5, IMEI: neuvedené, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; stav:
nefunkčný; súpisová hodnota majetku: 20 EUR; deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 13.1.2020 – majetok
nespeňažený ani v 3.kole verejného ponukového konania
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón zn. Samsung Galaxy S9, IMEI: 353467/10/221942/9, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/1; stav: nefunkčný; súpisová hodnota majetku: 50 EUR; deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky:
13.1.2020 – majetok nespeňažený ani v 3.kole verejného ponukového konania
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón zn. HUAWEI Mate20 lite, IMEI: 867168046575244, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/1; stav: funkčný; súpisová hodnota majetku: 200 EUR; deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky:
13.1.2020 – majetok nespeňažený ani v 3.kole verejného ponukového konania
Ing. Aneta Ponesz, správca

K004465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čuport Kristián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 1331 / 82, 943 02 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/184/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/184/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu

Správca Mgr. Erik Štorek dlžníka: Kristián Čuport, nar. 20.11.1980, bytom Janka Kráľa 82, 943 02 Štúrovo, sp.
zn.: 30OdK/184/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s ustanovením §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v y h l a s u j e III. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty:
Súpisová
hodnota [EUR]

Typ majetku

Podstata

Popis

Iná majetková
hodnota

Všeobecná
podstata

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Style – home s.r.o., IČO:
2500,47 712 139, so sídlom Štefánikova 42, 943 01 Štúrovo

Spoluvlastnícky
podiel
1/2

Podmienky ponukového konania
Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
·

Záujemcovia sú povinní predkladať záväzné ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Erik
Štorek, správca, Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 30OdK/184/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ.

·

Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

·

Každý záujemca je povinní zložiť na číslo účtu IBAN: SK18 0900 0000 0051 6247 1211, zálohu vo výške
100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje
obchodné meno a spisovú značku 30OdK/184/2019 a v prípade fyzickej osoby svoje meno a priezvisko a
spisovú značku 30OdK/184/2019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.

·

Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk.

·

Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
trvalé bydlisko, telefónne číslo, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a
označenie zápisu v príslušnom registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a
označenie zápisu v príslušnom registri.

·

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 10 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom
na účet, správca vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy
tento neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

·

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca je oprávnený
odmietnuť z dôvodu neprimeranosti ponúknutej výšky kúpnej ceny všetky predložené ponuky. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

·

Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky spojené so zmenou zápisu vlastníka v
príslušnom registri v prospech záujemcu, znáša záujemca.

·

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná
a vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 15 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia
výzvy na uzavretie zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu
ponukového konania.

·

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť.

Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0950 183 264 alebo
e-mailom: storek.spravca@gmail.com.

V Nových Zámkoch dňa 13.01.2019
Mgr. Erik Štorek správca

K004466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrejka Aleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MDŽ 1883/52, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/274/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/274/2019
Druh podania:
Oznam o skončení konania o návrhu na určenie splátkového kalendára

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 19.12.2019
vydaného v právnej veci č.k. 28OdK/274/2019 majetok úpadcu : Aleš Ondrejka, nar. 19.04.1967, bytom MDŽ
1883/52, 942 01 Šurany týmto o z n a m u j e m , že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu vedeného vo veci č.k. 28OdK/274/2019 v kancelárii správcu na adrese:
ul. M. R. Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9:00 do 15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadame podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo eVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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mailom: judrjaromirvalent@stonline.sk, príp. telefonicky na tel. č: 0907 734 692.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : JUDr. Jaromír Valent , ul. M. R. Štefánika 4,
940 01 Nové Zámky.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 13.1.2020

K004467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrejka Aleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MDŽ 1883/52, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/274/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/274/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn. spr: S 1149, spravujúci v právnej veci č.k. 28OdK/274/2019 na základe
Uznesenia OS Nitra zo dňa 19.12.2019 majetok úpadcu : Aleš Ondrejka, nar. 19.04.1967, bytom MDŽ 1883/52,
942 01 Šurany týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem v právnej veci č. k. 28OdK/274/2019 číslo bankového účtu,
na ktorý môžu veritelia skladať preddavok pre popretie pohľadávky a to na účet vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK07
0900 0000 0051 4905 0295 .
Súčasne upovedomujem veriteľov, že v zmysle § 32 ods. 7 ZKR :
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke, alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;“
§ 32 ods. 19 ZKR : „ Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10.000 eur.“
Preddavok 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. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 13.1.2020

K004468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štutika Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 301, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/212/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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29OdK/212/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

K004469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bubloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľa Štefana 3538/68, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1983
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/276/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/276/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Marek Bubloš, nar. 16.05.1983, bytom Kráľa Štefana
3538/68, 943 04 Obid oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.00 do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K004470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bubloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľa Štefana 3538/68, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1983
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/276/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/276/2019
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!“
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(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(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 Marek Bubloš, nar. 16.05.1983, bytom Kráľa Štefana 3538/68, 943 04 Obid (ďalej len
„úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 23OdK/276/2019, zo dňa 31.12.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner of Marek Bubloš, d.o.b. 16th May 1983, residing Kráľa
Štefana 3538/68, 943 04 Obid (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the
District Court Nitra, No. 23OdK/276/2019 dated 31st December 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s
estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 4/2020 dňa 08.01.2020. Dňom
09.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 4/2020 on 8th January 2020.
Bankruptcy was declared on 9th January 2020.

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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

298

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

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., Mariánska č. 1360/6, 949 01 Nitra, Slovensko a v jednom rovnopise na
súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§
167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Mariánska č. 1360/6, 949 01
Nitra, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

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

4. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
4. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the debtor, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

301

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

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 Nitre, dňa 13.01.2020
In Nitra, on 13th January 2020

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

K004471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bubloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľa Štefana 3538/68, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1983
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/276/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/276/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Marek Bubloš, nar. 16.05.1983, bytom Kráľa Štefana
3538/68, 943 04 Obid, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka,
a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre príjemcu je
potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Nitre, dňa 13.01.2020
LEGES Recovery k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniš Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice 0, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1973
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/201/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/201/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

K004473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sloboda Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t. č. Číčov 345, 946 19 Číčov) Trávnik 411, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1984
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/213/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/213/2019
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: Erik Sloboda, nar. 21.05.1984, bytom 946
19 Trávnik 411, t. č. 946 19 Číčov 345, podnikajúci pod obchodným menom Erik Sloboda, s miestom
podnikania 946 19 Trávnik 411, IČO: 41 916 182 (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 : Erik Sloboda, nar. 21.05.1984, bytom 946 19 Trávnik 411, t. č. 946 19 Číčov 345,
podnikajúci pod obchodným menom Erik Sloboda, s miestom podnikania 946 19 Trávnik 411, IČO: 41
916 182, uznesením Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 23OdK/213/2019 zo dňa 19.11.2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. OV 227/2019 pod K100109 dňa 25.11.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Erik Sloboda, nar. 21.05.1984, bytom 946 19
Trávnik 411, t. č. 946 19 Číčov 345, podnikajúci pod obchodným menom Erik Sloboda, s miestom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podnikania 946 19 Trávnik 411, IČO: 41 916 182 zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K004474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medi-Mat SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čižmárska 13, 940 71 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 565 906
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/1/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/1/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej aj len ako „Správca”), správca
úpadcu Medi-Mat SK s.r.o., IČO : 46 565 906, so sídlom Čižmárska 13, 940 71 Nové Zámky (ďalej aj len ako
„Úpadca”), vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. a) 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”) verejnú obchodnú
súťaž na predaj hnuteľných vecí zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty Úpadcu (ďalej aj len ako
„Ponukové konanie”), ktorá sa uskutoční za nasledovných podmienok:
1. Adresa Správcu na doručovanie všetkých listín v Ponukovom konaní je: Mgr. Veronika Vargová, Mostná 62,
949 01 Nitra.
2. Záväzná ponuka kúpnej ceny za predaj hnuteľných vecí zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty
Úpadcu (ďalej aj len ako „Záväzná ponuka”) záujemcu o kúpu hnuteľných vecí zapísaných v súpise majetku
všeobecnej podstaty Úpadcu (ďalej aj len ako „Záujemca”) musí byť doručená Správcovi do 20 dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznamu o Ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk
doručovaných osobne bude o 12.00 hod. v posledný deň lehoty na podanie ponuky. Za prvý deň uvedenej lehoty
sa považuje prvý kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku a v
prípade, že posledný deň uvedenej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota končí najbližší
nasledujúci pracovný deň. Záväznú ponuku je potrebné v uvedenej lehote fyzicky doručiť na adresu Správcu
uvedenú v bode 1, t.j. nestačí jej podanie na poštovú prepravu, resp. jej zaslanie faxom, elektronicky,
ďalekopisom ani iným spôsobom v posledný deň lehoty.
3. Záväznú ponuku doručenú Správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a Záujemca je ňou viazaný
minimálne po dobu 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Každý Záujemca môže predložiť len
jednu záväznú ponuku, inak Správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
4. Záväznú ponuku, ako aj všetky ostatné listiny v Ponukovom konaní je potrebné Správcovi predkladať v
slovenskom jazyku, resp. s pevne zviazaným úradným prekladom listín do slovenského jazyka.
5. Podmienkou účasti Záujemcu v Ponukovom konaní je uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o predaji hnuteľných
vecí so Správcom Úpadcu. Správcom podpísaný návrh zmluvy o budúcej zmluve o predaji si Záujemca osobne
prevezme v kancelárii Správcu na adrese Správcu podľa bodu 1. Záujemca je povinný doručiť Správcovi
akceptáciu predmetného návrhu zmluvy o budúcej zmluve najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie
záväznej ponuky podľa bodu 2.
6. Náležitosti Záväznej ponuky: Správca bude v Ponukovom konaní prihliadať len na tie Záväzné ponuky, ktoré
mu budú doručené v lehote na doručenie podľa bodu 2. na adresu na doručovanie podľa bodu 1. v nepriehľadnej
zalepenej obálke, na ktorej bude viditeľne napísané: „konkurz sp. zn. 28K/1/2019 - PONUKA - NEOTVÁRAŤ“, a
ktoré budú obsahovať:
a) označenie Záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
b) označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným podmienkach verejného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania,
c) návrh kúpnej ceny v mene EUR a lehota splatnosti, ktorá musí byť najneskôr k podpisu zmluvy o predaji
hnuteľného majetku, nie nižšia ako 30% súpisovej ceny hnuteľného majetku.
d) originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra
nie starší ako 30 dní,
e) doklad o poukázaní zálohy v prospech účtu Správcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK03 1100 0000 0029
2390 2781, variabilný symbol: 1000001 a uviesť číslo účtu, na ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia
ponuky Záujemcu,
f) vyhlásenie záujemcu o jeho viazanosti ponukou minimálne 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie
ponúk.
7. Každý Záujemca je povinný zložiť zálohu minimálne vo výške 1 000 EUR z navrhnutej ceny a táto musí byť
pripísaná na účet IBAN: SK03 1100 0000 0029 2390 2781, variabilný symbol: 1000001, najneskôr v posledný deň
lehoty na podanie ponúk. Kópiu dokladu o zložení zálohy na účet konkurznej podstaty je každý záujemca povinný
priložiť k svojej záväznej ponuke. Záloha sa v prípade úspechu záujemcu v ponukovom konaní započítava na
kúpnu cenu. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od vyhodnotenia
ponukového konania bez úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom.
8. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku Úpadcu sa môžu zúčastniť obhliadky. Obhliadku bude možné vykonať
počas celej lehoty na podávanie ponúk a po dohode v čase dohodnutom so správcom na tel. č.: 037/658 51 82
alebo prostredníctvom mailu na: veronika.vargova322@gmail.com.
9. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli
odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
10. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené náležitosti a
či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 30 dní odo dňa
otvorenia obálok. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, vopred
odsúhlaseného Zabezpečenými veriteľmi, ktorý spĺňa podmienky ponukového konania a ktorý vo svojej ponuke
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode cenových ponúk viacerých záujemcov má prednosť záujemca, ktorého
ponuka bola správcovi doručená skôr. V lehote do 30 dní odo dňa otvorenia obálok Správca upovedomí
záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia a zároveň
vyzve Záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, na uzatvorenie zmluvy o predaji hnuteľných vecí zapísaných v
súpise majetku všeobecnej podstaty Úpadcu a doplatenie zostatku kúpnej ceny, a to v lehote do 10 dní odo dňa
doručenia výzvy Správcom.
V Nitre, dňa 13.01.2020
Mgr. Veronika Vargová

K004475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halanda Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťovce 57, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/173/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/173/2019
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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Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 31OdK/173/2019 zo dňa 22.08.2019 konkurz
na majetok dlžníka : Michal Halanda, nar. 31.01.1972, bytom 951 91 Hosťovce 57, podnikajúci pod obchodným
menom : Michal Halanda, s miestom podnikania Hlavná 40, 951 76 Tesárske Mlyňany, IČO: 41 043 723, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.08.2008 a súčasne ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Ing.
Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky. Uznesenie
Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 167/2019 dňa 30.08.2019. Dňom nasledujúcim
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 31.08.2019 sa považuje konkurz za vyhlásený.
V zmysle § 167v ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií 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 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 aktuálneho majetku dlžníka
zo dňa 14.01.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa
14.01.2019, a ďalej podľa doručených súčinností tretích osôb a vyhlásení dlžníka na osobnom stretnutí so
správcom dňa 11.09.2019 , správca zistil, že dlžník je vlastníkom majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle
ustanovenia §167h ZKR. Majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa 22.10.2019
a zverejnený v Obchodnom vestníka č. 207/2019 dňa 25.10.2019. Majetok bol speňažovaný v troch kolách
ponukového konania v súlade s § 167p ZKR. Nakoľko sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní a o majetok neprejavil záujem žiadny veriteľ prihlásenej pohľadávky do desiatich dní od skončenia tretieho
kola ponukového konania v súlade s §167p ods.2 ZKR majetok prestal podliehať konkurzu a správca ho dňa
10.01.2020 zo súpisu vylúčil. Po vylúčení majetku zo súpisu správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Správca v súlade s ustanovením §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Michal Halanda, nar.
31.01.1972, bytom 951 91 Hosťovce 57, podnikajúci pod obchodným menom : Michal Halanda, s miestom
podnikania Hlavná 40, 951 76 Tesárske Mlyňany, IČO: 41 043 723, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 13.08.2008, sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu
zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §167b ods. 1, ust. §167c ods. 2 a 3 a ust. § 167d ZKR.
V Nových Zámkoch, dňa 13.01.2020
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K004476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šopronská 472 / 3, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/189/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/189/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v zmysle §167l ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
o pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka: Róbert Nagy, nar. 04.01.1992, bytom Šopronská 472/3, 951 01 Nitrianske
Hrnčiarovce, podnikajúci pod obchodným menom : Róbert Nagy ml., s miestom podnikania Šopronská 472/3, 951
01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 47 153 385, dňa 13.01.2020 obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, zast.
Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o., Michalská 14, 811 03 Bratislava, IČO: 47 255 706, v celkovej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výške: 1.445,93 EUR.

V Nových Zámkoch dňa 13.1.2020
Mgr. Erik Štorek, Správca

K004477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dohun Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarovce 69, 956 13 Koniarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1989
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/173/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/173/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

K004478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Z. Nejedlého 1719, 934 01 30
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1973
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/262/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/262/2019
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. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/200 zo dňa 29.5.2000, ako správca Dlžníka: Miroslav Sojka, nar.:
01.04.1973, IČO: 51718853, bytom Ul. Z. Nejedlého 1719/30, 934 01 Levice (ďalej len „Dlžník“) Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Nitra 29OdK/262/2019 zo dňa 18.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 249/2019 dňa 30.12.2019.
Dňom 31.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:
Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 943 60 Nána, Slovenská republika, k číslu konania: 29OdK/262/2019
S 1645. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa
postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní. 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.
29OdK/262/2019 dated 18.12.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: Miroslav Sojka, nar.:
01.04.1973, IČO: 51718853, bytom Ul. Z. Nejedlého 1719/30, 934 01 Levice. This resolution of the District Court
Nitra was published in Commercial Bulletin no. 249/2019 on 30.12.2019. 18 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
bankruptcy trustee to the adress: Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 94360 Nána, Slovenská republika,
to the No. 29OdK/262/2019 S 1645.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 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.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár
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K004479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Z. Nejedlého 1719, 934 01 30
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1973
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/262/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/262/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Podunajská konkurzná k.s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána, správca konkurznej podstaty Dlžníka:
Miroslav Sojka, nar.: 01.04.1973, IČO: 51718853, bytom Ul. Z. Nejedlého 1719/30, 934 01 Levice, konanie
vedené Okresným súdom Nitra pod č. k. 29OdK/262/2019 v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený
vo finančnom ústave TATRA BANKA a.s., pobočka Štúrovo, č. účtu: IBAN SK31 1100 0000 0029 4607 0172.
Kaucia sa skladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 29OdK_262_2019 – kaucia na popieranie. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré
možno
uplatniť
ako
pohľadávku
proti
podstate.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K004480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Z. Nejedlého 1719, 934 01 30
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1973
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/262/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/262/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.12.2019, sp. zn.: 29OdK/262/2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 249/2019 zo dňa 30.12.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslav
Sojka, nar.: 01.04.1973, IČO: 51718853, bytom Ul. Z. Nejedlého 1719/30, 934 01 Levice. V zmysle ustanovenia §
85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 29OdK/262/2019 S1645 je možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: 1. mája 6, 943 60 Nána, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod.
do 15:00 hod.. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 Vyhlášky č. 666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku pre
správcov v znení neskorších predpisov žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na
adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle: +421910406222 alebo emailom na adresu:
rolanddiosi@gmail.com a následne kancelária správcu žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu zapíše do
poradovníka.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár
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K004481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Rybár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 34, 943 58 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1981
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/273/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/273/2019
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. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/200 zo dňa 29.5.2000, ako správca Dlžníka: Miroslav Rybár,
nar.: 20.09.1981, IČO: 46882651, bytom č. 34, 943 58 Kamenný Most (ďalej len „Dlžník“) Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Nitra 29OdK/273/2019 zo dňa 19.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 249/2019 dňa 30.12.2019.
Dňom 31.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:
Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 943 60 Nána, Slovenská republika, k číslu konania: 29OdK/273/2019
S 1645. 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.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa
postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní. 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.
29OdK/273/2019 dated 19.12.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: Miroslav Rybár, nar.:
20.09.1981, IČO: 46882651, bytom č. 34, 943 58 Kamenný Most. This resolution of the District Court Nitra was
published in Commercial Bulletin no. 249/2019 on 30.12.2019. 18 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
bankruptcy trustee to the adress: Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 94360 Nána, Slovenská republika,
to the No. 29OdK/273/2019 S 1645.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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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amount of the principal and the 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 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.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K004482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Rybár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 34, 943 58 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1981
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/273/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/273/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Podunajská konkurzná k.s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána, správca konkurznej podstaty Dlžníka:
Miroslav Rybár, nar.: 20.09.1981, IČO: 46882651, bytom č. 34, 943 58 Kamenný Most, konanie vedené
Okresným súdom Nitra pod č. k. 29OdK/273/2019 v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo
finančnom ústave TATRA BANKA a.s., pobočka Štúrovo, č. účtu: IBAN SK31 1100 0000 0029 4607 0172. Kaucia
sa skladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 29OdK_273_2019 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré
možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K004483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Rybár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 34, 943 58 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1981
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
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Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/273/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/273/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 19.12.2019, sp. zn.: 29OdK/273/2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 249/2019 zo dňa 30.12.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslav
Rybár, nar.: 20.09.1981, IČO: 46882651, bytom č. 34, 943 58 Kamenný Most. V zmysle ustanovenia § 85 ods. 2
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 29OdK/273/2019 S1645 je možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: 1. mája 6, 943 60 Nána, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod.
do 15:00 hod.. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 Vyhlášky č. 666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku pre
správcov v znení neskorších predpisov žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na
adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle: +421910406222 alebo emailom na adresu:
rolanddiosi@gmail.com a následne kancelária správcu žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu zapíše do
poradovníka.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K004484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hegedüs Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 208, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1965
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/276/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/276/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Ján Hegedüs, nar. 05.05.1965, Gazdovská 208, 946 21 Veľké Kosihy, týmto
v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení
neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Mostná 13, 949 01 Nitra, a to v pracovných
dňoch v čase od 8.00 - 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00.hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232 002, mail: spravca@sisakpartners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K004485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hegedüs Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 208, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1965
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/276/2019 S1868
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Okresný súd Nitra
27OdK/276/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca
dlžníka JánHegedüs, nar. 05.05.1965, bytom Gazdovská 208, 946 21 Veľké Kosihy, (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27OdK/276/2019 zo dňa 30.12.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Nitra, proc. no. 27OdK/276/2019 from December 30, 2019, bankruptcy proceedings were declared on
the Debtors assets: Ján Hegedüs, date of birth 05.05.1965, domicile Gazdovská 208, 946 21 Veľké Kosihy,
Slovak Republic, (hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 4/2020 z 08.01.2020 Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 09.01.2020.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
4/2020 from January 8, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being
declared on January 9, 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR
v spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§
166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1
BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy
only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s., offices Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovak Republic, whereby it must be
delivered to the truste in the basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for
submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy
shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commerial report
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into
account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the
registered sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l
sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the
creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor,
c) the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the
claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
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11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať, len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť(§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie ks., bankruptcy trustee

K004486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hegedüs Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 208, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1965
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/276/2019 S1868

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra
27OdK/276/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Ján Hegedüs, nar. 05.05.1965, Gazdovská 208, 946 21 Veľké
Kosihy, zmysle ust. § 32 ods. 7 v spojení s ust. § 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“),
týmto zverejňuje nasledovné číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia prihlásenej pohľadávky skladať kauciu
pre popretie pohľadávky.

Účet je vedený v Tatra banke, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304 6193

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 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 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 popieranie pohľadávok, 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.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K004487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodza 209, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/72/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/72/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- o sumu 100 €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K004488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Buda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 2113/23, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1967
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/263/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/263/2019
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. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/200 zo dňa 29.5.2000, ako správca Dlžníka: Peter Buda, nar.:
28.06.1967, IČO: 48081451, bytom Školská 2113/23, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len „Dlžník“) Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Nitra 31OdK/263/2019 zo dňa 19.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 250/2019 dňa 31.12.2019.
Dňom 01.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:
Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 943 60 Nána, Slovenská republika, k číslu konania: 31OdK/263/2019
S 1645. 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.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa
postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní. 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.
31OdK/263/2019 dated 19.12.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: Peter Buda, nar.:
28.06.1967, IČO: 48081451, bytom Školská 2113/23, 941 10 Tvrdošovce. This resolution of the District Court
Nitra was published in Commercial Bulletin no. 250/2019 on 31.12.2019. 18 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
bankruptcy trustee to the adress: Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 94360 Nána, Slovenská republika,
to the No. 31OdK/263/2019 S 1645.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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 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.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K004489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Buda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 2113/23, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1967
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/263/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/263/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Podunajská konkurzná k.s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána, správca konkurznej podstaty Dlžníka:
Peter Buda, nar.: 28.06.1967, IČO: 48081451, bytom Školská 2113/23, 941 10 Tvrdošovce, konanie vedené
Okresným súdom Nitra pod č. k. 31OdK/263/2019 v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo
finančnom ústave TATRA BANKA a.s., pobočka Štúrovo, č. účtu: IBAN SK31 1100 0000 0029 4607 0172. Kaucia
sa skladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 31OdK_263_2019 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré
možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

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

K004490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Buda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 2113/23, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1967
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/263/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/263/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 19.12.2019, sp. zn.: 31OdK/263/2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 250/2019 zo dňa 31.12.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Peter Buda,
nar.: 28.06.1967, IČO: 48081451, bytom Školská 2113/23, 941 10 Tvrdošovce. V zmysle ustanovenia § 85 ods. 2
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 31OdK/263/2019 S1645 je možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: 1. mája 6, 943 60 Nána, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod.
do 15:00 hod.. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 Vyhlášky č. 666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku pre
správcov v znení neskorších predpisov žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na
adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle: +421910406222 alebo emailom na adresu:
rolanddiosi@gmail.com a následne kancelária správcu žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu zapíše do
poradovníka.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K004491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezáková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný koniec 1091/3, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1969
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/113/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/113/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VYLÚČENIE MAJETKU ZO SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Helena Slezáková, nar. 14.12.1969,
bytom Dolný koniec 1091/3, 943 54 Svodín, vylučuje majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty majetku
dlžníka pod poradovým číslom 2. a 3. z dôvodu, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť v súlade s ustanovením §
167o ods.2 ZoKR.

Por. č. Popis
2.
Zastavaná plocha a nádvorie
3.
Rodinný dom

Kat. územie
LV Výmera (m2) Par. č. Spoluvlastnícky podiel
Nemecký Svodín 1284 356
421
1/1
Nemecký Svodín 1284 s. č. 1091
421
1/1

Súpisová hodnota (€)
1.199,72
6.800,28

K004492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zrubec Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lula 48, 935 35 Lula
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1992
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/61/2019 S1719
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
32OdK/61/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

ÚRADNÝ ZÁZNAM Z PONUKOVÉHO KONANIA - Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 22.05.2019, č. k. 32OdK/61/2019, uverejneným v Obchodnom vestníku
č. OV 102/2019 pod K045391 dňa 29.05.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Milan Zrubec, nar.
06.06.1992, trvale bytom Lula 48, 935 35 Lula, (ďalej len „Dlžník“), a zároveň do funkcie správcu ustanovil
spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie SNP 56, 934 01 Levice,
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719, (ďalej len „Správca“).
Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. 230/2019 pod č. K101293 dňa 28.11.2019 1. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Predmetom
speňaženia v ponukovom konaní bola hnuteľná vec – motorové vozidlo, ktoré bolo zapísané do doplnenia súpisu
všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod položkou por. č. 2. Doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 227/2019 pod č.
K100212 dňa 25.11.2019. Do 1. kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka.
Por. Popis
VIN
č.
hnuteľnej veci
2.

FIAT BRAVA

Rok
výroby

ZFA18200004040091 1996

Stav

Súpisová
hodnota

Podľa vyjadrenia dlžníka je auto havarované, nekompletné,
nepojazdné, nachádza sa na Správcovi neznámom mieste v 100,00 EUR
Želiezovciach

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č.240//2019 pod č. K106629 dňa 12.12.2019 2. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Do 2. kola
ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka.
Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. 250/2019 pod č. K112601 dňa 31.12.2019 3. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Do 3. kola
ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka.
Správca považuje ponukové konanie za neúspešné.
V zmysle ust. § 167p ZKR
ods. 2 „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“
ods. 3 „Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné
veci aj iným spôsobom. Ak je dotknutých zabezpečených veriteľov viac, písomný pokyn je oprávnený uložiť ten,
ktorého zabezpečovacie právo je v poradí najskoršie.“
Tretie kolo ponukového konania bolo skončené dňa 13.01.2020.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s.

K004493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárközi Barnabáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 212 / 40C, 946 37 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1962
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

321

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/170/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/170/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Barnabáš Sárközi, nar. 10.09.1962, bytom Severná 212/40C, 946 37
Svätý Peter v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1.
kolo ponukového konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je nasledovný nehnuteľný majetok dlžníka:
nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Svätý Peter, katastrálne územie: Svätý Peter,
zapísaná na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálnej
mape, zapísaná na LV č. 1162 a to:
·

parcela č. 408, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 263 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka 1/16 k celku

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/170/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_LV1162_NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: Ing. Radoslava
Kovácsová, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 31.1.2020. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a kópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 100 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK97 0900 0000 0051 5122 0214,
variabilný symbol: 1162
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania je povinný znášať úspešný záujemca ponukového konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca
odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil právo na náhradu
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
Za účelom získania bližších informácií o ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 224 552, email: radka.kovacsova@gmail.com
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K004494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárközi Barnabáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 212 / 40C, 946 37 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/170/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/170/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Barnabáš Sárközi, nar. 10.09.1962, bytom Severná 212/40C, 946 37
Svätý Peter v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1.
kolo ponukového konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Predmetom predaja je nasledovný nehnuteľný majetok dlžníka:
nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Svätý Peter, katastrálne územie: Svätý Peter,
zapísaná na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálnej
mape, zapísaná na LV č. 670 a to:
Por.
najnižšie
č.
popis súpisovej zložky majetku
podanie
- parcela č. 2150/30, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 306 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/14 k celku;
- parcela č. 2150/55, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 493 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka
1.
1/14 k celku; na parcele sa nachádza stavba: rodinný dom, súpisné číslo 888, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/14 k celku 2500 €
- parcela č. 2150/30, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 306 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/16 k celku;
- parcela č. 2150/55, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 493 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka
2.
1/16 k celku; na parcele sa nachádza stavba: rodinný dom, súpisné číslo 888, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/16 k celku 2187,50 €

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/170/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_LV670_NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: Ing. Radoslava
Kovácsová, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 31.1.2020. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a kópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja musí byť minimálne vo výške najnižšieho podania
tak ako je uvedené vyššie. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí
správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK97 0900 0000 0051 5122 0214, ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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variabilný symbol uveďte poradové číslo majetku, ktorého sa ponuka týka
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania je povinný znášať úspešný záujemca ponukového konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca
odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil právo na náhradu
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
Za účelom získania bližších informácií o ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 224 552, email: radka.kovacsova@gmail.com
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K004495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Hanulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lužianska 873/13, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1980
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/254/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/254/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Martina Hanulová, nar. 29.04.1980, bytom Lužianska 873/13, 935 41 Tekovské
Lužany, podnikajúci pod obchodným menom Martina Hanulová, s miestom podnikania Lužianska 873/13, 935 41
Tekovské Lužany, IČO: 48 307 467, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.11.2019, oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice, v
úradných hodinách od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 15:00 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K004496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Hanulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lužianska 873/13, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1980
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/254/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/254/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Martina Hanulová, nar. 29.04.1980, bytom Lužianska 873/13, 935 41 Tekovské
Lužany, podnikajúci pod obchodným menom Martina Hanulová, s miestom podnikania Lužianska 873/13, 935 41
Tekovské Lužany, IČO: 48 307 467, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.11.2019 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.

K004497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Zelíska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Prašice -, - IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1977
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/263/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/263/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Martin Zelíska, nar. 31.07.1977, bytom Obec Prašice, oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice, v
úradných hodinách od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 15:00 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.
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LexCreditor k.s.

K004498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Zelíska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Prašice -, - IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1977
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/263/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/263/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Martin Zelíska, nar. 31.07.1977, bytom Obec Prašice, 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.

K004499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRIMSOL s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 2755, 943 03 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 365 458
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29K/3/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/3/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Mgr. Veronika Vargová, správca úpadcu PRIMSOL s. r. o., IČO: 45 365 458, so sídlom Továrenská 2755, 943 03
Štúrovo, v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa Oberbank AG pobočka
zahraničnej banky v Slovenskej republike.
Súpisová zložka majetku č. 1 – Pozemok
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Druh pozemku
Výmera v m2
Štát
Obec
Katastrálne územie
Číslo LV
Parcelné číslo
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu
Deň zápisu majetku
Dôvod zapísania majetku
Deň vylúčenia majetku
Dôvod vylúčenia majetku
Súpisová hodnota
Opis zabezpečovacieho práva

Zastavané plochy a nádvoria
69
SR
Štúrovo
Štúrovo
6540
1399/166
1/1
13.01.2020
§ 76 ZKR
1 785,72 EUR
1. Záložné právo 1. v poradí
2. Záložné právo 2. v poradí
3. Záložné právo 3. v poradí
4. Záložné právo 4. v poradí
Opis
a výška
zabezpečenej 1. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 6161184426/6161184434/8370, pohľadávky
pohľadávky
spolu vo výške 499 258,26 EUR.
2. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297666/2019, pohľadávky spolu vo výške 317 238,82
EUR
3. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297275/2019, pohľadávky spolu vo výške 87 345,46
EUR.
4. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101245030/2019, pohľadávky spolu vo výške 42 250,82 EUR
Zoznam pohľadávok
1. Pohľadávka č. 20-21
2. Pohľadávka č. 17-18
3. Pohľadávka č. 16
4. Pohľadávka č. 19
Označenie
zabezpečeného 1. Oberbank AG, prostredníctvom organizačnej zložky Oberbank AG pobočka zahraničnej banky
veriteľa
v Slovenskej republike
2. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
3. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
4. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra

Súpisová zložka majetku č. 2 – Pozemok
Druh pozemku
Výmera v m2
Štát
Obec
Katastrálne územie
Číslo LV
Parcelné číslo
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu
Deň zápisu majetku
Dôvod zapísania majetku
Deň vylúčenia majetku
Dôvod vylúčenia majetku
Súpisová hodnota
Opis zabezpečovacieho práva

Zastavané plochy a nádvoria
547
SR
Štúrovo
Štúrovo
6540
1399/167
1/1
13.01.2020
§ 76 ZKR
14 156,36 EUR
1. Záložné právo 1. v poradí
2. Záložné právo 2. v poradí
3. Záložné právo 3. v poradí
4. Záložné právo 4. v poradí
Opis
a výška
zabezpečenej 1. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 6161184426/6161184434/8370, pohľadávky
pohľadávky
spolu vo výške 499 258,26 EUR.
2. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297666/2019, pohľadávky spolu vo výške 317 238,82
EUR
3. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297275/2019, pohľadávky spolu vo výške 87 345,46
EUR.
4. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101245030/2019, pohľadávky spolu vo výške 42 250,82 EUR
Zoznam pohľadávok
1. Pohľadávka č. 20-21
2. Pohľadávka č. 17-18
3. Pohľadávka č. 16
4. Pohľadávka č. 19
Označenie
zabezpečeného 1. Oberbank AG, prostredníctvom organizačnej zložky Oberbank AG pobočka zahraničnej banky
veriteľa
v Slovenskej republike
2. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
3. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
4. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
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Súpisová zložka majetku č. 3 – Pozemok
Druh pozemku
Výmera v m2
Štát
Obec
Katastrálne územie
Číslo LV
Parcelné číslo
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu
Deň zápisu majetku
Dôvod zapísania majetku
Deň vylúčenia majetku
Dôvod vylúčenia majetku
Súpisová hodnota
Opis zabezpečovacieho práva

Zastavané plochy a nádvoria
526
SR
Štúrovo
Štúrovo
6540
1399/168
1/1
13.01.2020
§ 76 ZKR
13 612,88 EUR
1. Záložné právo 1. v poradí
2. Záložné právo 2. v poradí
3. Záložné právo 3. v poradí
4. Záložné právo 4. v poradí
Opis
a výška
zabezpečenej 1. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 6161184426/6161184434/8370, pohľadávky
pohľadávky
spolu vo výške 499 258,26 EUR.
2. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297666/2019, pohľadávky spolu vo výške 317 238,82
EUR
3. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297275/2019, pohľadávky spolu vo výške 87 345,46
EUR.
4. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101245030/2019, pohľadávky spolu vo výške 42 250,82 EUR
Zoznam pohľadávok
1. Pohľadávka č. 20-21
2. Pohľadávka č. 17-18
3. Pohľadávka č. 16
4. Pohľadávka č. 19
Označenie
zabezpečeného 1. Oberbank AG, prostredníctvom organizačnej zložky Oberbank AG pobočka zahraničnej banky
veriteľa
v Slovenskej republike
2. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
3. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
4. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra

Súpisová zložka majetku č. 4 – Pozemok
Druh pozemku
Výmera v m2
Štát
Obec
Katastrálne územie
Číslo LV
Parcelné číslo
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu
Deň zápisu majetku
Dôvod zapísania majetku
Deň vylúčenia majetku
Dôvod vylúčenia majetku
Súpisová hodnota
Opis zabezpečovacieho práva

Zastavané plochy a nádvoria
4020
SR
Štúrovo
Štúrovo
6540
1399/170
1/1
13.01.2020
§ 76 ZKR
104 037,60 EUR
1. Záložné právo 1. v poradí
2. Záložné právo 2. v poradí
3. Záložné právo 3. v poradí
4. Záložné právo 4. v poradí
Opis
a výška
zabezpečenej 1. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 6161184426/6161184434/8370, pohľadávky
pohľadávky
spolu vo výške 499 258,26 EUR.
2. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297666/2019, pohľadávky spolu vo výške 317 238,82
EUR
3. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297275/2019, pohľadávky spolu vo výške 87 345,46
EUR.
4. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101245030/2019, pohľadávky spolu vo výške 42 250,82 EUR
Zoznam pohľadávok
1. Pohľadávka č. 20-21
2. Pohľadávka č. 17-18
3. Pohľadávka č. 16
4. Pohľadávka č. 19
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zabezpečeného 1. Oberbank AG, prostredníctvom organizačnej zložky Oberbank AG pobočka zahraničnej banky
v Slovenskej republike
2. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
3. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
4. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra

Súpisová zložka majetku č. 5 – Stavba
Popis
Štát
Obec
Ulica
Orientačné číslo
Katastrálne územie
Číslo LV
Súpisné číslo
Parcelné číslo
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu
Deň zápisu majetku
Dôvod zapísania majetku
Deň vylúčenia majetku
Dôvod vylúčenia majetku
Súpisová hodnota
Opis zabezpečovacieho práva

Budova A
SR
Štúrovo
Štúrovo
6540
2755
1399/167
1/1
13.01.2020
§ 76 ZKR
128 037,51 EUR
1. Záložné právo 1. v poradí
2. Záložné právo 2. v poradí
3. Záložné právo 3. v poradí
4. Záložné právo 4. v poradí
Opis
a výška
zabezpečenej 1. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 6161184426/6161184434/8370, pohľadávky
pohľadávky
spolu vo výške 499 258,26 EUR.
2. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297666/2019, pohľadávky spolu vo výške 317 238,82
EUR
3. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297275/2019, pohľadávky spolu vo výške 87 345,46
EUR.
4. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101245030/2019, pohľadávky spolu vo výške 42 250,82 EUR
Zoznam pohľadávok
1. Pohľadávka č. 20-21
2. Pohľadávka č. 17-18
3. Pohľadávka č. 16
4. Pohľadávka č. 19
Označenie
zabezpečeného 1. Oberbank AG, prostredníctvom organizačnej zložky Oberbank AG pobočka zahraničnej banky
veriteľa
v Slovenskej republike
2. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
3. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
4. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra

Súpisová zložka majetku č. 6 – Stavba
Popis
Štát
Obec
Ulica
Orientačné číslo
Katastrálne územie
Číslo LV
Súpisné číslo
Parcelné číslo
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu
Deň zápisu majetku
Dôvod zapísania majetku
Deň vylúčenia majetku
Dôvod vylúčenia majetku
Súpisová hodnota
Opis zabezpečovacieho práva

Opis
a výška
pohľadávky

Centrálna budova
SR
Štúrovo
Štúrovo
6540
2758
1399/166
1/1
13.01.2020
§ 76 ZKR
18 585,71 EUR
1. Záložné právo 1. v poradí
2. Záložné právo 2. v poradí
3. Záložné právo 3. v poradí
4. Záložné právo 4. v poradí
zabezpečenej 1. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 6161184426/6161184434/8370, pohľadávky
spolu vo výške 499 258,26 EUR.
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2. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297666/2019, pohľadávky spolu vo výške 317 238,82
EUR
3. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297275/2019, pohľadávky spolu vo výške 87 345,46
EUR.
4. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101245030/2019, pohľadávky spolu vo výške 42 250,82 EUR
Zoznam pohľadávok
1. Pohľadávka č. 20-21
2. Pohľadávka č. 17-18
3. Pohľadávka č. 16
4. Pohľadávka č. 19
Označenie
zabezpečeného 1. Oberbank AG, prostredníctvom organizačnej zložky Oberbank AG pobočka zahraničnej banky
veriteľa
v Slovenskej republike
2. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
3. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
4. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra

Súpisová zložka majetku č. 7 – Stavba
Popis
Štát
Obec
Ulica
Orientačné číslo
Katastrálne územie
Číslo LV
Súpisné číslo
Parcelné číslo
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu
Deň zápisu majetku
Dôvod zapísania majetku
Deň vylúčenia majetku
Dôvod vylúčenia majetku
Súpisová hodnota
Opis zabezpečovacieho práva

Budova D
SR
Štúrovo
Štúrovo
6540
2759
1399/168
1/1
13.01.2020
§ 76 ZKR
128 522,10 EUR
1. Záložné právo 1. v poradí
2. Záložné právo 2. v poradí
3. Záložné právo 3. v poradí
4. Záložné právo 4. v poradí
Opis
a výška
zabezpečenej 1. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 6161184426/6161184434/8370, pohľadávky
pohľadávky
spolu vo výške 499 258,26 EUR.
2. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297666/2019, pohľadávky spolu vo výške 317 238,82
EUR
3. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101297275/2019, pohľadávky spolu vo výške 87 345,46
EUR.
4. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 101245030/2019, pohľadávky spolu vo výške 42 250,82 EUR
Zoznam pohľadávok
1. Pohľadávka č. 20-21
2. Pohľadávka č. 17-18
3. Pohľadávka č. 16
4. Pohľadávka č. 19
Označenie
zabezpečeného 1. Oberbank AG, prostredníctvom organizačnej zložky Oberbank AG pobočka zahraničnej banky
veriteľa
v Slovenskej republike
2. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
3. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra
4. Slovenská republika-Daňový úrad Nitra

Súpis oddelenej podstaty veriteľa Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike bol
vyhotovený dňa 13.01.2020.
V Nitre, dňa 13.01.2020
Mgr. Veronika Vargová, správca

K004500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MHMH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárová 52, 946 32 Šrobárová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 076 054
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30R/1/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30R/1/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra - správca dlžníka MHMH, s.r.o., IČO :
47 076 054, so sídlom Šrobárová 52, 946 32 Šrobárová, zvoláva v zmysle ustanovenia § 126 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať dňa 24.02.2020 o 09:30 hod. /prezentácia od 09:15 hod. do 09:30 hod./ v budove
MEDIAHAUS, s.r.o. (malá zasadacia miestnosť) na adrese Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa správcu o stave reštrukturalizácie
3. Stanovisko dlžníka k reštrukturalizácii a k stavu podniku
4. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
5. Voľba veriteľského výboru (ust. § 127 ZKR)
6. Záver
Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
1) Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Dlžník, štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu dlžníka alebo zákonný zástupca dlžníka je povinný sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a
odpovedať na otázky správcu.
2) Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti; právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako
3 mesiace; zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľov,
oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov, a doklad totožnosti.
3) Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania
schôdze veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schôdze veriteľov tak, aby
prezentácia veriteľov mohla byť ukončená o 09:30 hod.
V Nitre, dňa 13.01.2020
Mgr. Veronika Vargová, správca dlžníka

K004501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Gálisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Benku 4661/33, 955 03 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/265/2019 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/265/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Stanislav Barkoci, PhD. ako správca úpadcu: Katarína Gálisová, nar. 29.04.1978, bytom M. Benku
4661/33, 955 03 Topoľčany, oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Hollého 10, 949 01 Nitra v úradných hodinách od 9:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 každý pracovný deň.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si dohodnúť vopred prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:
spravca@barkoci.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0904 270 276.
V Nitre, dňa 01.01.2020
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca

K004502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Gálisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Benku 4661/33, 955 03 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/265/2019 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/265/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., zn. správcu S 1528, správca úpadcu: Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka:
Katarína Gálisová, nar. 29.04.1978, bytom M. Benku 4661/33, 955 03 Topoľčany v súlade s ustanovením § 32
ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN: SK72 1100 0000 0029 2689 0691 vedený v peňažnom ústave Tatra banka,
a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa
odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

V Nitre, dňa 01.01.2020
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca

K004503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Gálisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Benku 4661/33, 955 03 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/265/2019 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/265/2019
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Katarína Gálisová,
nar. 29.04.1978, bytom M. Benku 4661/33, 955 03 Topoľčany oznamujem, že bol na majetok úpadcu
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31OdK/265/2019 zo dňa 19.12.2019 zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 249/2019 dňa 30.12.2019 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje deň nasledujúci po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Katarína Gálisová, born on 29.04.1978, residing at M. Benku 4661/33, 955 03 Topoľčany, Slovak
republic, my duty is to inform you, that District Court in Nitra No. 31OdK/265/2019 in its resolution dated
19.12.2019 and published in the Commercial bulletin No. 249/2019 dated 30.12.2019 proclaimed bankruptcy of
the bankrupt and simultaneously appointed me as the trustee of the bankrupt.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
The application must be lodged in the Euro currency. If the application is not lodged in the Euro, amount of the
claim will be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and
published on the day of bankruptcy proclamation by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim will be determined by bankruptcy trustee with Professional
diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

335

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
správca/trustee

K004504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Héderváriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdošovce ,, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/277/2019 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/277/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD. ako správca úpadcu: Štefánia Héderváriová, nar. 22.02.1958, bytom Obec
Tvrdošovce, oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hollého
10, 949 01 Nitra v úradných hodinách od 9:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 každý pracovný deň. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné si dohodnúť vopred prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:
spravca@barkoci.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0904 270 276.

V Nitre, dňa 10.01.2020
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca

K004505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Héderváriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdošovce -, 941 10 Obec Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/277/2019 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/277/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., zn. správcu S 1528, správca úpadcu: Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka:
Štefánia Héderváriová, nar. 22.02.1958, bytom Obec Tvrdošovce v súlade s ustanovením § 32 ods. 21 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem číslo
účtu v tvare IBAN: SK72 1100 0000 0029 2689 0691 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., na ktorý
možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19
uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

V Nitre, dňa 10.01.2020
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca

K004506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Héderváriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdošovce -, 941 10 Obec Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/277/2019 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/277/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Štefánia
Héderváriová, nar. 22.02.1958, bytom Obec Tvrdošovce oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn. 31OdK/277/2019 zo dňa 30.12.2019 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 4/2020
dňa 08.01.2020 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje deň nasledujúci po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Štefánia Héderváriová, born on 22.02.1958, residing at Obec Tvrdošovce, Slovak republic, my duty is to
inform you, that District Court in Nitra No. 31OdK/277/2019 in its resolution dated 30.12.2019 and published in the
Commercial bulletin No. 4/2020 dated 08.01.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed me as the trustee of the bankrupt.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
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The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
The application must be lodged in the Euro currency. If the application is not lodged in the Euro, amount of the
claim will be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and
published on the day of bankruptcy proclamation by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim will be determined by bankruptcy trustee with Professional
diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
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správca/trustee

K004507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Obertík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 83, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/85/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/85/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Ľuboš Obertík nar.09.11.1966, bytom Šarovce 83, 935 52
Šarovce, v súlade s §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz
končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 13.01.2020

JUDr.Peter Bojda

K004508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/9/2017 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/9/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 6. KOLO
VEDĽAJŠÍ (HORNÝ) VÝROBNÝ ZÁVOD –
SLÁDKOVIČOVA ULICA - TISOVEC
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36
865 265, zn. správcu S1436 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 16.01.2020 šieste
kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888 (ďalej len „Úpadca“), predstavujúcej
vedľajší (horný) výrobný závod, nachádzajúci sa na Sládkovičovej ulici v Tisovci, ktorý popri hlavnom (spodnom)
výrobnom závode slúžil Úpadcovi na realizáciu jeho hlavného predmetu činnosti (podnikania) zodpovedajúceho
vývoju, výrobe, odbytu a servisu univerzálnych dokončovacích cestných stavebných strojov, prídavných zariadení,
oceľových konštrukcií stavebných mechanizmov.
Časť podniku úpadcu (Vedľajší /horný/ výrobný závod) tvorí najmä nasledovný majetok zverejnený ako:
súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., ktorého posledná
aktualizácia bola zverejnená dňa 22.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 15/2019 pod značkou záznamu
K006399 ako nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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odborom, pre okres Rimavská Sobota, obec Tisovec, katastrálne územie Tisovec (ďalej len „Nehnuteľnosti“),
vrátane prípadných neuspokojených peňažných pohľadávok úpadcu vzniknutých zo zaniknutého zmluvného
vzťahu, predmetom ktorého bol odplatný nájom časti Nehnuteľností, podľa ich stavu a rozsahu ich uspokojenia ku
dňu uzavretia zmluvy o predaji časti podniku úpadcu.
Predmetom časti podniku úpadcu (Vedľajší /horný/ výrobný závod) nie sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre
katastrálne územie Tisovec, ku ktorým nie je zriadené záložné právo zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s., a to najmä hlavný (spodný) výrobný závod Úpadcu, nákupné stredisko a ubytovacie
zariadenie (hotel s reštauráciou), ako aj nehnuteľnosti nachádzajúce sa mimo areálu vedľajšieho (horného)
výrobného závodu Úpadcu. Predmetom časti podniku úpadcu (Vedľajší /horný/ výrobný závod) nie sú ani
hnuteľné veci Úpadcu, a to ani v prípade, že sa v Nehnuteľnostiach tvoriacich vedľajší horný výrobný závod
v čase uzavretia zmluvy o predaji časti podniku budú nachádzať.
Bližšia špecifikácia Nehnuteľností
Nehnuteľnosti tvoriace časť podniku úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania v tomto ponukovom konaní, sa
nachádzajú na Sládkovičovej ulici v Tisovci a sú tvorené vrátnicou, kompresorovňou, garážami, stolárskou
dielňou, skladom naterových hmôt, skladom technických plynov, čerpacou stanicou, skladom OHN, skladom,
duchačkou, výrobnou halou, skladom hutného materiálu, vrátane príslušenstva (oplotenie závodu, rozvody pitnej
vody, požiarny vodovod, rozvod splaškovej kanalizácie, ČOV, rozvod dažďovej kanalizácie, rozvod plynu, rozvod
NN, vnútroareálové komunikácie, oporné múry) a pozemkov.
Analýza polohy Nehnuteľností: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Tisovec, v okrese Rimavská Sobota, v
Banskobystrickom kraji. Mesto leží v severnej časti okresu, na rieke Rimava v regióne Malohont. Severne od
mesta leží Muránska planina, východne i západne Stolické vrchy. Od juhu z Rimavskej Soboty na severozápad
do Brezna vedie cesta I/72, severovýchodným smerom na Červenú Skalu a Poprad vedie cesta II/531. Cez
Tisovec prechádza regionálna železničná trať Brezno – Jesenské. Okresné mesto Rimavská Sobota je vzdialené
36 km južne, Brezno 29 km severozápadne, Jelšava 31 km východne a krajské mesto Banská Bystrica je
vzdialené 70 km na západ. Vedľajší horný závod CSM Tisovec vrátane okolia, je situovaný v okrajovej severnej
časti intravilánu mesta Tisovec. Areál závodu je v území ohraničený Sládkovičovou ulicou z juhu a čiastočne
západu, potokom Rimava so zástavbou rodinných domov Hviezdoslavovej ulice z východu a nezastavaným
svahom s porastom krovín a stromov zo severu, vymedzený trasou bývalej železničnej vlečky. Pozemky sú
prevažne rovinaté, s upraveným povrchom, prístupné zo Sládkovičovej ulice, ktorá je súčasťou cesty I/72 na ťahu
Rimavská Sobota-Brezno. Nehnuteľnosti sú súčasťou priemyselnej časti mesta, vzdialená od centra mesta 1 km.
Je tu možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu a elektriky, bez verejnej kanalizácie.
Vedľajší horný závod CSM Tisovec bol využívaný na účel, pre ktorý bol naprojektovaný a postavený. Jedná sa o
výrobný areál s prevádzkovými priestormi výroby, skladov a garáží, vrátane technického a sociálno-hygienického
zázemia zamestnancov. Iné využitie sa v súčasnosti bez patričných stavebných úprav nedá predpokladať.
Väčšina stavieb je toho času neužívaná a neudržiavaná, v zlom technickom stave vyžadujúcom komplexnú
rekonštrukciu. Ostatné užívané stavby boli primerane udržiavané, vyžadujúce renováciu.
Podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu
(zilina@irkr.sk) alebo vo svojej kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj) a vo svojej
kancelárii na Revolučná 10, 010 01 Žilina (pre Žilinský kraj) počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod.
a 13:00 hod. - 16:00 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového
konania správca vydá za poplatok 200,- € bez DPH (t.j. 240,- € s DPH), a to v listinnej alebo elektronickej podobe.
V žiadosti o zaslanie podkladov, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, ktorá
žiadosť predkladá, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,
IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,
údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
e-mailovú adresu,
telefonické spojenie,
kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR
zapísaný).
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V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú
uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.
Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej
značke 8K/9/2017 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 04.02.2020 do 16:00 hod.
(záloha musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk) v zalepenej obálke,
na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu –
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Vedľajší /horný/ výrobný závod) – NEOTVÁRAŤ.“
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. Zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť
predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu. Správca si vyhradzuje právo
kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K004509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABCcom, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská Polhora 818 / 0, 029 47 Oravská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 644 625
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M.,MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/5/2018 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/5/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA so sídlom Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, IČO: 30 479 592, správca
konkurznej podstaty úpadcu ABCcom, s. r. o., so sídlom Oravská Polhora 818, 029 47 Oravská Polhora, IČO:
36 644 625, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Poučenie v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

Žilina, 30.12.2019
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca
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K004510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolcun Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 1834/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/388/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/388/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Vladimír Kolcun, nar. 18.04.1986, Rázusova 1834/6, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín 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:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K004511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolcun Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 1836/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/388/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/388/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’)
správca dlžníka Vladimír Kolcun, nar. 18.04.1986, Rázusova 1834/6, 031 01 Liptovský Mikuláš (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. SK74 0900 0000 0050 5876 4399, 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.
LawService Recovery, k.s., správca
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K004512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolcun Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 1834/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/388/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/388/2019
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 Kolcun, nar.: 18.04.1986, trvale bytom Rázusova 1834/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 16.12.2019, sp. zn.
3OdK/388/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 246/2019 dňa 20.12.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730,
02601 Dolný Kubín, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
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According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Vladimír Kolcun, born on 18.04.1986, with permanent address at Rázusova 1834/6, 031 01
Liptovský Mikuláš, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District
Court in Žilina of 16.12.2019, ref. No. 3OdK/388/2019 published in the Commercial report No. 246/2019 of
20.12.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at
Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, ref. No. of trustee: S1731 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
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.
Dolný Kubín, dňa 08.01.2020
Dolný Kubín, on 08.01.2020
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K004513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 2980/27, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1971
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/66/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/66/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE 3.KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 77 915 691, (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Janka Martinková, Tulská 2980/27, 010 08 Žilina, IČO: /r.č.:/ nar.: 07.02.1971, (ďalej len „dlžník“)
vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu
podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním majetkovú hodnotu vo vlastníctve dlžníka
I. Predmet predaja:
Iná majetková hodnota:
Popis
Obchodný podiel

Obchodná spoločnosť
J&B s.r.o.

Sídlo
Na Stanicu 16, 010 09 Žilina

IČO
36 399 426

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Janka
Martinková – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:
190, Poznámka: PK Janka Martinková, v lehote na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
SKP, k.s., správca dlžníka Janka Martinková

K004514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ambra Pietra 378/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/415/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/415/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Košová, správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Belková, nar. 09.03.1979, trvale bytom A. Pietra
378/10, 036 01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom Jana Belková, s miestom podnikania A. Pietra
378/10, 036 01 Martin, IČO: 40 300 790, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841 týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese J. Milca 11,
010 01 Žilina v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín je potrebné vopred
dohodnúť na tel. č.: +421 904 561 861 alebo prostredníctvom emailu na kancelariaspravcakosova@gmail.com.
V Žiline dňa 13.01.2020
JUDr. Jana Košová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ambra Pietra 378/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/415/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/415/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Košová, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1855, ako správca dlžníka: Jana Belková, nar. 09.03.1979, trvale bytom
A. Pietra 378/10, 036 01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom Jana Belková, s miestom podnikania A.
Pietra 378/10, 036 01 Martin, IČO: 40 300 790, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN:SK29 0900 0000 0051 3403 5463 , BIC:
GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
V Žiline dňa 13.01.2020

K004516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ambra Pietra 378/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/415/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/415/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

1. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Jana Belková, nar.
09.03.1979, trvale bytom A. Pietra 378/10, 036 01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom Jana Belková, s
miestom podnikania A. Pietra 378/10, 036 01 Martin, IČO: 40 300 790 (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 30.12.2019, sp. zn. 1OdK/415/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 4/2020 dňa 08.01.2020.
Dňom 09.01.2020 je vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
1. According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency
proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, Jana Belková, date of birth 09.03.1979, residence A. Pietra
378/10, 036 01 Martin, business under a business name Jana Belková with your business location A. Pietra
378/10, 036 01 Martin, ID: 40 300 790 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with
the resolution of the District Court Žilina, No. 1OdK/415/2019 dated on 30th of December 2019 bankruptcy
procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business
Journal No. 4/2020 on 08th of January 2020. The bankruptcy declare on 09th of January 2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Jana Košová, J. Milca 11, 010 01 Žilina, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii
na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
2. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA")
the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Jana
Košová, J. Milca 11, 010 01 Žilina, Slovakia or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special
electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature
of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the
Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
3. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.
3. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the
creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment
of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia.
4. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ,
ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného
veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v
akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
4. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured creditor of a home
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loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity or if a secured
creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures the secured
home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a debtor may also
sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of
the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets
secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA).
5. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
5. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
6. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
7. Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich
už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých,
ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
7. A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
8. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa
20.05.2015.
8. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
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the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings.
V Žiline dňa 13.01.2020
In Žilina, 13.01.2020
JUDr. Jana Košová, správca
JUDr. Jana Košová, trustee

K004517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejka Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš ---, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1986
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/415/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/415/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Matej Matejka, nar. 28.01.1986, trvale bytom 031 01 Liptovský
Mikuláš, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom,
že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Andreja Hlinku 3118, 022 01
Čadca, 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.: 0907 777 029, e-mailom na adresu: office@spks.sk.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K004518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejka Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš ---, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1986
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/415/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/415/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Matej Matejka, nar. 28.01.1986, trvale bytom 031 01 Liptovský
Mikuláš, 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 (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje
bankový
účet
vedený
vo Fio
banka,
a.s.,
pobočka
zahraničnej
banky
IBAN
SK8583300000002601252704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K004519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tonhauser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 420, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/420/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/420/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, ako správca konkurznej
podstaty úpadcu: Jozef Tonhauser, nar. 05.06.1957, trvale bytom Horná Štubňa 420, 038 46 Horná Štubňa
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu
č. k. 10dK/420/2019 v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš,
v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 15:00 hod.Termín nahliadnutia je potrebné vopred
dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0903 202 486, alebo emailom:liskova.marianna@gmail.com

Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K004520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tonhauser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 420, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/420/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/420/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš,031 01 ako správca úpadcu: Jozef
Tonhauser, nar. 05.06.1957, trvale bytom Horná Štubňa 420, 038 46 Horná Štubňa v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená preddavok na trovy konania, čo predstavujú dve
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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
na
účet
č. IBAN:SKSK6609000000000333806758, SWIFT: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni s uvedeným čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 § 32 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K004521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tonhauser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 420, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/420/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/420/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Tonhauser, nar. 05.06.1957, trvale bytom
Horná Štubňa 420, 038 46 Horná Štubňa (ďalej aj ako len „Úpadca“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 10dK/420/2019 zo dňa
30. decembra 2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku SR č.: OV 04/2020 zo dňa 08.januára 2020, číslo zverejnenia K 001225.
Mgr. Marianna Liskova as the bankruptcy trustee of the debtor Jozef Tohauser nar. 05.06.1957, bytom Horná
Štubňa 420, 038 46 Horná Štubňa, an according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th of May 2000, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no.
10dK/420/2019, dated on 31th december 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 4/2020 dated on
08thjanuar 2020, publication number 001225.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 09.januára 2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina became valid on 09thjanuar 2020. 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 Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Marianna
Líšková, správca, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Marianna Líšková,J.
Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš , Slovenská republika.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
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vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide 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 claim divided to the principal and the interests, and the
interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special registration form, which
has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
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.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee. In case a
non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise creditor´s
lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after
the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not
have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights
become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee does not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
Mgr. Marianna Líšková, správca úpadcu / bankruptcy trustee

K004522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Machaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smrečany 266, 032 05 Smrečany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/424/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/424/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca dlžníka: Ing. Vladimír Machaj, nar.07.02.1958, trvale bytom Smrečany 266,
032 05 Smrečany oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnúť v kancelárii správcu v pracovných
dňoch pondelok až piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahliadnutia do správcovského spisu je možné
dohodnúť prostredníctvom elektronickej pošty na herich@stonline.sk, alebo na telefonickom čísle: 0444329196.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K004523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Blahušiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/395/2019 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/395/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Erika Blahušiaková, nar. 15.04.1974, trvale
bytom E. B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin, do 30.09.2010 podnikajúci pod obchodným menom Erika Blahušiaková
EJA-STAV, s miestom podnikania E.B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin, IČO: 45 571 406, korešpondenčná adresa:
Košťany nad Turcom 193, 038 41 Košťany nad Turcom, zastúpeného : Centrum právnej pomoci, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina,
oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese :
Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 08,00 – 14,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese :
e-mail: sumichrastovaspravca@gmail.com, tel. : +421911 082 416, prípadne doručené do elektronickej schránky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správkyne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
V Martine dňa 06.01.2020
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K004524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Šedivá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucké Nové Mesto 0, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/340/2019 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/340/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Šedivá, nar. 17.10.1977, bytom 024 01 Kysucké Nové Mesto,
zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto
zverejnenia zistený,

·

Žiadny

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

zbytočného

odkladu

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K004525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Blahušiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/395/2019 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/395/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Erika Blahušiaková, nar. 15.04.1974, trvale
bytom E. B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin, do 30.09.2010 podnikajúci pod obchodným menom Erika Blahušiaková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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EJA-STAV, s miestom podnikania E.B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin, IČO: 45 571 406, korešpondenčná adresa:
Košťany nad Turcom 193, 038 41 Košťany nad Turcom, zastúpeného : Centrum právnej pomoci, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina týmto
v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje
bankový účet na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky.
č. bankového účtu vo formáte IBAN : SK36 0900 0000 0051 3500 5725 vedený v SLSP, a.s.
Kauciu vo výške 350 Eur je možné skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie
pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive (§32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na
správcom zverejnený bankový účet bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla konkurzného konania
9OdK/395/2019 a číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (§32 ods. 7
písm. b) ZoKR).
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávku popiera. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
V Martine dňa, 06.01.2020
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K004526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Machaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smrečany 266, 032 05 Smrečany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/424/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/424/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca dlžníka: Ing. Vladimír Machaj, nar.07.02.1958, trvale bytom Smrečany 266,
032 05 Smrečany, v zmysle ustanovenia §167l ods.5 v spojení s ustanovením §32 ods.7, pís.b) zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásenej pohľadávky
konkurzného veriteľa je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: IBAN:
SK4002000000000217744342. Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok vo výške 350 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ako variabilného
symbolu. Doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K004527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Schulteová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1975
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/408/2019 S1751
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
2OdK/408/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Silvia Schulteová, nar. 16.01.1975, trvale bytom
Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín, do 29.09.2017 podnikajúci pod obchodným menom Silvia Schulteová, s
miestom podnikania Športovcov 1178/10, 02601 Dolný Kubín, IČO: 50 038 575 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

K004528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Schulteová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1975
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/408/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/408/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de 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 Silvia Schulteová, nar. 16.01.1975, trvale bytom Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný
Kubín, do 29.09.2017 podnikajúci pod obchodným menom Silvia Schulteová, s miestom podnikania
Športovcov 1178/10, 02601 Dolný Kubín, IČO: 50 038 575 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 2OdK/408/2019, zo dňa 30.12.2019 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 Silvia Schulteová, d.o.b.: 16th January 1975, residing
Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín, to 29th September 2017 under the bussiness name Silvia
Schulteová, with the place of business Športovcov 1178/10, 02601 Dolný Kubín, IČO: 50 038 575
(hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina, No.
2OdK/408/2019 dated 30th December 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 3/2020 dňa 07.01.2020. Dňom
08.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 3/2020 on 7th January 2020.
Bankruptcy was declared on 8th January 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA”) applies:

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

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, Slovensko a v jednom rovnopise na
súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
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
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20th May 2015 Insolvency proceedings.

V Čadci, dňa 13.01.2020
In Čadca, on 13th January 2020

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

K004529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Schulteová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1975
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/408/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/408/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Silvia Schulteová, nar. 16.01.1975, trvale bytom
Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín, do 29.09.2017 podnikajúci pod obchodným menom Silvia Schulteová, s
miestom podnikania Športovcov 1178/10, 02601 Dolný Kubín, IČO: 50 038 575, 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 13.01.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K004530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Hajasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútky 0, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/341/2019 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

365

Obchodný vestník 10/2020
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

3OdK/341/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Dana Hajasová, nar. 19.09.1976, bytom
zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona

Vrútky, 038 61 Vrútky,

č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto
zverejnenia zistený,

·

Žiadny

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

zbytočného

odkladu

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K004531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Jančeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 2032/1, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/293/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/293/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese: Pezinok, obec: Častá, katastrálne územie: Častá, zapísané na liste
vlastníctva č. 1006, a to konkrétne:
- pozemok parc. registra „E“ č. 1110 o výmere 5442 m2, druh pozemku: vinica, spoluvlastnícky podiel 1/6
Súpisová hodnota 455,- eur
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K004532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Ganobjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1994
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/427/2019 S1751
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Okresný súd Žilina
3OdK/427/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Martin Ganobjak, nar. 10.08.1994, trvale bytom
Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé, podnikajúceho pod obchodným menom Martin Ganobjak, s
miestom podnikania Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 52 842 843 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

K004533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Ganobjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1994
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/427/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/427/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
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(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 Martin Ganobjak, nar. 10.08.1994, trvale bytom Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské
Veselé, podnikajúceho pod obchodným menom Martin Ganobjak, s miestom podnikania Oravské Veselé
177, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 52 842 843 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Žilina, sp. zn.: 3OdK/427/2019, zo dňa 02.01.2020 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 Martin Ganobjak, d.o.b.: 10th August 1994, residing
Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé, under the bussiness name Martin Ganobjak, with the place of
business Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 52 842 843 (hereinafter only “the Bankrupt“), my
duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina, No. 3OdK/427/2019 dated 2nd Jqnuary 2020
bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 5/2020 dňa 09.01.2020. Dňom
10.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 5/2020 on 9th January 2020.
Bankruptcy was declared on 10th January 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA”) applies:

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

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, Slovensko a v jednom rovnopise na
súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§
167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
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.

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

371

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

V Čadci, dňa 13.01.2020
In Čadca, on 13th January 2020

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

K004534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Ganobjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1994
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/427/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/427/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Martin Ganobjak, nar. 10.08.1994, trvale bytom
Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé, podnikajúceho pod obchodným menom Martin Ganobjak, s
miestom podnikania Oravské Veselé 177, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 52 842 843, 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 13.01.2020
LEGES Recovery k.s., správca

K004535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1956
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/154/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/154/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Jozef Baláž, nar.
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11.02.1956, bytom 036 01 Martin (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn. 1OdK/154/2019 sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline dňa 13.01.2020
KP recovery, k.s.,
Správca

K004536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Przemyslaw Bartosz Glowacki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 1777/7, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/289/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/289/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca dlžníka: Przemyslaw Bartosz Glowacki,nar.26.02.1978, trvale bytom
Zvolenská 1777/7, 010 08 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Przemyslaw Bartosz Glowacki s
miestom podnikania Zvolenská 1777/7, 010 08 Žillina, IČO: 45517878 týmto, v zmysle ustanovenia § 167j ods.1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR) oznamuje, že do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiadny majetok.
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 22.07.2019, zisťovania majetku správcom, ako aj na základe písomného
prehlásenia a vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí zo dňa 13.01.2020, správca nezistil žiadny majetok
dlžníka, ktorý by podľa ustanovenia §167h ods.1 ZKR mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K004537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Málik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Štúra 434, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/191/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/191/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, správca dlžníka Magdaléna Málik, nar. 24. 6. 1977, bytom Ľudovíta Štúra 434, 032 61
Važec, v právnej veci vyhláseného konkurzu uznesením Okresného súdu Žilina pod sp. zn.3OdK/191/2019 zo
dňa 24. 6. 2019 oznamuje, že
súpisovú zložku č. 2 – malý motocykel zn. RHON RHON LH50QT – C, ev. č. LM437 AF , výrobné číslo
L4YTAABC5AAB01160, farba žltá, rok výroby 2011 , v súpisovej hodnote majetku 200,00 EUR,
sa nepodarilo speňažiť ani v 3. kole ponukového konania. Podľa ustanovenia § 167 p) ods. 2 ZKR uvedená
súpisová zložka majetku prestáva podliehať konkurzu.

V Martine 13. 1. 2020

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

K004538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Málik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Štúra 434, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/191/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/191/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka , ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka , ktorý podlieha konkurzu , nebol zistený taký majetok
dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu .
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Magdaléna Málik, nar. 24. 06. 1977, bytom Ľudovíta Štúra 434, 032 61 Važec uznesením
Okresného súdu Žilina pod č. k. 3OdK/191/2019 zo dňa 24. 6. 2019 končí, pretože konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Martine dňa 13. 1. 2020

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K004539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrícia Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady M.R. Štefánika 73/5B, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/417/2019 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/417/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Patrícia Kováčová, nar. 07.07.1993, trvale
bytom Sady M.R. Štefánika 73/5B, 033 01 Liptovský Hrádok, korešpondenčná adresa Vrbická 1883/32, 031 01
Liptovský Mikuláš, zastúpeného : Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, oznamuje účastníkom
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Jesenského 29, 036 01
Martin, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 08,00 – 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese :
e-mail: sumichrastovaspravca@gmail.com, tel. : +421911 082 416, prípadne doručené do elektronickej schránky
správkyne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
V Martine dňa 13.01.2020
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K004540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrícia Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady M.R. Štefánika 73/5B, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/417/2019 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/417/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Patrícia Kováčová, nar. 07.07.1993, trvale
bytom Sady M.R. Štefánika 73/5B, 033 01 Liptovský Hrádok, korešpondenčná adresa Vrbická 1883/32, 031 01
Liptovský Mikuláš, zastúpeného : Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, týmto v súlade s ust. § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet na ktorý
možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky.
č. bankového účtu vo formáte IBAN : SK36 0900 0000 0051 3500 5725 vedený v SLSP, a.s.
Kauciu vo výške 350 Eur je možné skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive (§32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na
správcom zverejnený bankový účet bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla konkurzného konania
1OdK/417/2019 a číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (§32 ods. 7
písm. b) ZoKR).
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávku popiera. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
V Martine dňa, 13.01.2020
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K004541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Trulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 55/51, 013 02 Nededza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1954
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/399/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/399/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Ondrej Trulík, nar. 29.11.1954, bytom Potočná 55/51, 013 02 Nededza,
podnikajúceho pod obchodným menom Ondrej Trulík - TRUASVIA, s miestom podnikania Nededza 55, 013 02
Nededza, IČO: 33 355 789, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Červenej armády 1, 036 01 Martin, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K004542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Trulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 55/51, 013 02 Nededza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1954
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/399/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/399/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Ondrej Trulík, nar. 29.11.1954, bytom Potočná 55/51, 013 02 Nededza,
podnikajúceho pod obchodným menom Ondrej Trulík - TRUASVIA, s miestom podnikania Nededza 55, 013 02
Nededza, IČO: 33 355 789, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného
konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre
popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085
6381, vedený v ČSOB a.s..

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

K004543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Nemšáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klemensova 3291/29, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1980
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/384/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/384/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Michaela Nemšáková, nar. 16.08.1980, bytom Klemensova 3291/29, 010 01
Žilina, korešpondenčná adresa: Hôrecká cesta 10, 010 04 Žilina, do 03.11.2008 podnikajúci pod obchodným
menom Michaela Nemšáková, s miestom podnikania Klemensova 3291/29, 01001 Žilina, IČO: 40739953, (do
19.05.2003 podnikajúci pod IČO:40130703), oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Červenej armády 1, 036 01 Martin, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K004544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Nemšáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klemensova 3291/29, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1980
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/384/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/384/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Michaela Nemšáková, nar. 16.08.1980, bytom Klemensova 3291/29, 010 01
Žilina, korešpondenčná adresa: Hôrecká cesta 10, 010 04 Žilina, do 03.11.2008 podnikajúci pod obchodným
menom Michaela Nemšáková, s miestom podnikania Klemensova 3291/29, 01001 Žilina, IČO: 40739953, (do
19.05.2003 podnikajúci pod IČO:40130703) týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
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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.

K004545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalovič Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 760, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oprava Doplnenia súpisu všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § - u 167j zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii Dlžníka: Jaroslav Michalovič,, nar. 7.2.1966, bytom Rosina 897, 013 22
Rosina, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so sídlom Rosina 897,
013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Dlžník“):
JUDr. Marína Gallová ako správca konkurznej podstaty Dlžníka opravuje doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty v zmysle ustanovenia § - u 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii Dlžníka zo
dňa 16.10.2019:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
1/
Pohľadávka: nárok na vyrovnávací podiel ( resp. podiel na likvidačnom zostatku) v spoločnosti KAMIMAX, s.r.o.,
so sídlom, Cibové dvory 834, 013 22 Rosina, IČO: 48084743
Právny dôvod vzniku: ex lege zrušenie spoločnosti KAMIMAX, s.r.o a vstup do likvidácie – nárok na podiel na
likvidačnom zostatku
Dlžník: KAMIMAX, s.r.o., so sídlom, Cibové dvory 834, 013 22 Rosina, IČO: 48084743
Suma: 5.426,00 Eur
Dôvod zaradenia: Dlžník je jediným spoločníkom v zrušenej spoločnosti KAMIMAX, s.r.o.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nasledovne:

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
1/
Obchodný podiel v spoločnosti KAMIMAX, s.r.o., so sídlom, Cibové dvory 834, 013 22 Rosina, IČO:
48084743, vklad 5.000 Eur
Súpisová hodnota: 5.000,00 Eur
Dôvod zaradenia: obchodný podiel vo vlastníctve Dlžníka ( jediný spoločník spoločnosti KAMIMAX, s.r.o.
Deň zaradenia: 10.10.2019

V Martine dňa 13.1.2020
JUDr. Marína Gallová, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa

K004546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bitúnok Čadca, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 916, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 369 245
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu: Bitúnok Čadca, s.r.o., so sídlom A. Hlinku
916, 022 01 Čadca, IČO: 50 369 245 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b)
v spojení s ods. 19, 20 a 21 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo
na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania vo
výške podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ods. 19 ZKR (t.j. vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350,- Eur a najviac 10.000,- Eur), s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu, sú povinní zložiť na č. účtu v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra
banka, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok podľa ust. § 32 ods. 3
v spojení s ods. 21 ZKR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, 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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K004547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Babecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 5530/2B, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/71/2019S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/71/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mikuláš Takáč so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, správca dlžníka: Elena Babecová, nar.
01.05.1960, bytom Bystrická cesta 5530/2B, 034 01 Ružomberok, oznamuje, že v predmetnom konaní nebol
zistený žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka: Elena Babecová, nar. 01.05.1960, bytom Bystrická
cesta 5530/2B, 034 01 Ružomberok, končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa
v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Martine, 13.01.2020
Ing. Mikuláš Takáč, správca

I

K004548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeť Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Dubčeka 370/21, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1977
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/925/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/925/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Miroslav Kmeť, sídlom
A. Dubčeka 370/21, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že
do 90 dní od vyhlásenia konkurzu si žiadny veriteľ neprihlásil svoje pohľadávky a z uvedeného dôvodu sa konkurz
na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
2 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Miroslav Kmeť

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K004549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendula Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kaloša 4, 982 52 Kaloša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1941
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/754/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/754/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:
Motorové Vozidlo:
Popis
Rok výroby Výrobné číslo
Farba
Stav opotrebovanosti Spoluvlastnícky podiel dlžníka
Renault Megane 1997
VF1LA0F0F15897142 Červená metalíza tmavá Jazdené
1/1

Zverejnenú v doplnenom súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 185/2019 dňa 25.09.2019.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže hnuteľnú vec sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.
SKP, k.s., správca dlžníka Pavel Bendula

K004550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendula Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kaloša 4, 982 52 Kaloša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1941
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/754/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/754/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Pavel Bendula,
Nižná Kaloša 4, 982 52 Kaloša, dat. nar.: 2. 5. 1941 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Pavel Bendula

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K004551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Csonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožďany 101, 980 11 Ožďany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1964
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1229/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1229/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s., S1604, správca dlžníka: úpadcu Erika Csonková, nar. 06.08.1964, trvale bytom
Ožďany 101, 980 11 Ožďany, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 09:00 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod
do 16:00 hod v kancelárii správcu na ulici 29.augusta č. 31, 974 01 Banská Bystrica, po predchádzajúcom emailovom nahlásení sa na elektronickej adrese bb@insolvency.sk

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K004552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Csonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožďany 101, 980 11 Ožďany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1964
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1229/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1229/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská Bystrica, správca majetku
úpadcu Erika Csonková, nar. 06.08.1964, trvale bytom Ožďany 101, 980 11 Ožďany, v súlade s § 32 ods. 7)
písm. b) ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania za účelom
popretia pohľadávok.
Bankový účet: SK91 1100 0000 0029 4106 6705 / BIC : TATRSKBX
Variabilný symbol v zložení: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a číslo konania
Výška preddavku: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je v súlade s § 32 ods. 19)
ZoKR 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K004553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 176/8, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1984
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1053/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1053/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

insolva, k.s., správca dlžníka Roman Tóth

K004554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcineková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kunešov 102, 967 01 Kunešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1963
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1000/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1000/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

Solutio insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka Katarína Marcineková

K004555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Argan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Zvolen -, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1108/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1108/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Jozef Argan, nar. 07. 10.
1958, trvale bytom 960 01 Zvolen (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd
Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/1108/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného
súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 24.12.2019. Nasledujúcim dňom sa považuje konkurz na
dlžníka vyhlásený. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia
dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v
jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01
Zvolen, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
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uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Jozef Argan, nar. 07. 10. 1958, address 960 01 Zvolen (hereinafter referred to as "debtor") we are
obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No.
4OdK/1108/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court was published in Business Journal on 24th of December 2019. The bankruptcy procedure was declared day
after this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as
"the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: Mgr. Peter
Egry, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, or in electonic form to trustee ́s electronic mailbox by using special
electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature
of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the
Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ́s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
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The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 30.12.2019
In Zvolen, 30th of December 2019
Mgr. Peter Egry, správca
Mgr. Peter Egry, trustee

K004556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Argan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Zvolen -, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1108/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1108/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: Jozef Argan, nar.
07. 10. 1958, trvale bytom 960 01 Zvolen, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského
spisu v správcovskej kancelárii na adrese Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné
vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: 0905 828 060; spravca@egry.sk

K004557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Argan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Zvolen -, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1108/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1108/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Jozef Argan, nar.
07. 10. 1958, trvale bytom 960 01 Zvolen, v zmysle § 167l ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b)
ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods.
19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia
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lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK14 0900 0000 0050 8250 4095, vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s. variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok dlžníka;
poznámka pre prijímateľa: označenie dlžníka a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Peter Egry, správca Jozef Argan

K004558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vízner Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5307/107, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1184/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1184/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
IvanVízner,nar.18.03.1972, trvale bytom Tulská 5307/107, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno - Ivan Vízner,
s miestom podnikania Tulská 5307/107, 974 04 Banská Bystrica, IČO - 44406134 (ďalej len "dlžník"), oznamujem,
že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/1184/2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 28.12.2020.
Nasledujúcim dňom sa považuje konkurz na dlžníka vyhlásený. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Peter Egry, so
sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
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29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor IvanVízner,nar.18.03.1972, address Tulská 5307/107, 974 04 Banská Bystrica, business name Ivan Vízner, domicile adress Tulská 5307/107, 974 04 Banská Bystrica, ID/IČO - 44406134 (hereinafter referred
to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court), No. 2OdK/1184/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal on 28th of December 2019. The bankruptcy procedure was
declared day after this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: Mgr. Peter Egry, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, or in electonic form to trustee ́s electronic mailbox
by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed
electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified
herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to
registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on
the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ́s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

388

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 04.01.2020
In Zvolen, 4th of January 2020
Mgr. Peter Egry, správca
Mgr. Peter Egry, trustee

K004559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vízner Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5307/107, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1184/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1184/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu:
IvanVízner,nar.18.03.1972, trvale bytom Tulská 5307/107, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno - Ivan Vízner,
s miestom podnikania Tulská 5307/107, 974 04 Banská Bystrica, IČO - 44406134, oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese Námestie SNP 74/28, 960
01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: 0905 828 060; spravca@egry.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vízner Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5307/107, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1184/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1184/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka:
IvanVízner,nar.18.03.1972, trvale bytom Tulská 5307/107, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno - Ivan Vízner,
s miestom podnikania Tulská 5307/107, 974 04 Banská Bystrica, IČO - 44406134, v zmysle § 167l ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) za primeraného
použitia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK14 0900 0000
0050 8250 4095, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok dlžníka; poznámka pre prijímateľa: označenie dlžníka a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Mgr. Peter Egry, správca Ivan Vízner

K004561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Petra Petrenková, s miestom podnikania
Sládkovičova 64, 974 05 Banská Bystrica, IČO:
43628796
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 64, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/884/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/884/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Petra Petrenková, nar.
30.10.1984, IČO: 43 628 796 trvale bytom a s miestom podnikania Sládkovičova 64, 974 05 Banská Bystrica, na
korešpondenčnej adrese Gazdovský rad 51, 931 01 Šamorín, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
v Banskej Bystrici pod spis. zn. 5OdK/569/2019, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu v
Banskej Bystrici č. k. 4OdK/884/2019 zo dňa 10.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa
16.09.2019,

týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p a § 167q Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka:

1. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet ponukového konania – premet speňažovania (iná majetková hodnota, ktorá sa ponúka na
odplatný prevod): Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti Trusty Trucking, s.r.o., so sídlom: Lučatín
73, 97661 Lučatín, SR, IČO: 43802826, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, vložka číslo: 13834/S, Oddiel: Sro,
pričom sa jedná o spoločnosť s jediným spoločníkom.

Obchodný podiel je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 1, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 233/2019 dňa 03.12.2019, pod č. K102801.

Súpisová hodnota majetku: 6.638,78 €

Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: JUDr. Jaroslav Bako, J. Kozáčeka
13, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 4OdK/884/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na
predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o
vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom
odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR a
končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy (preddavku) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie
Obchodného podielu na účet správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu za
nadobudnutie Obchodného podielu riadne v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Účtom správcu
pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., č. ú. IBAN: SK48 1100 0000 0026
2603 6602, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pod VS: 48842019. Do poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné
údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „48842019“.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet speňažovania. V prípade predloženia viacerých
ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako
posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť doručená (poštou,
osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00 hod. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového
konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
Záväzná ponuka na nadobudnutie (odplatný prevod) Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh výšky odplaty za nadobudnutie (odplatný prevod) Obchodného podielu;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Vyhlásenie, že záujemca je oprávnený nadobudnúť prevádzaný obchodný podiel;
7. Podpis záujemcu, ktorý musí byť úradne osvedčený.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk; neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený správcom
riadne a včas, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk v kancelárii správcu.
Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú odplatu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Víťaz ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné
na zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. V prípade, že víťaz
ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR, je správca oprávnený ponukové
konanie zrušiť. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie Zmluvy o prevode obchodného podielu
v lehote 10 dní, ako mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. Víťazom ponukového
konania uhradená záloha (preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu sa
započíta na úhradu zmluvnej odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu. Všetky súdne poplatky spojené so
zápisom zmien v Obchodnom registri SR, ako aj poplatky spojené s overovaním podpisov na vyhotoveniach
zmlúv, bude hradiť výlučne víťaz ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Správca upozorňuje záujemcov o nadobudnutie predmetu speňažovania na právo oprávnených osôb vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou správcovi na
bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., č. ú. IBAN: SK48 1100 0000 0026 2603 6602, BIC (SWIFT):
TATRSKBX.

Vo Zvolene dňa 13.01.2020

JUDr. Jaroslav Bako správca

K004562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Dulajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 247, 821 04 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/904/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/904/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen správca úpadcu Erika Dulajová, nar. 17.11.1969,
trvale bytom Muráň 247, 049 01 Muráň, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici,
spis. zn. 2OdK/904/2019,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p a § 167n ods. 1, druhá veta 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 časti majetku vo vlastníctve dlžníka.

1. kolo

Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 215/2019 dňa
07.11.2019 pod K096781.

Predmet ponukového konania:
Predmetom ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného nižšie uvedenými súpisovými
zložkami majetku (ďalej len ako „nehnuteľnosti- stavba a pozemky resp. predmet speňažovania“)

UPOZORNENIE SPRÁVCU:

Jednotlivé predmety tohto ponukového konania sa speňažujú ako „SÚBOR VECÍ“, a nie každá súpisová
zložka samostatne.

Popis: Nehnuteľnosti- stavby
Por. č. 1
Popis stavby : Rodinný dom
Súp. č.: 90
Stojaci na parc. č. : 77
Spoluvlastnícky podiel : 3/210
Okres: Revúca, obec: Muráň, kat. územie : Muráň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo LV : 598

Popis: Nehnuteľnosti- pozemky
Por. č. 2
Pozemok, parcela registra „C“
Parc. č. : 77
Výmera : 87 m2
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel : 3/210
Okres: Revúca, obec: Muráň, kat. územie : Muráň
číslo LV : 598

Por. č. 3
Pozemok, parcela registra „C“
Parc. č. : 78
Výmera : 137 m2
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel : 3/210
Okres: Revúca, obec: Muráň, kat. územie : Muráň
číslo LV : 598

Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia jednotlivého ponukového
konania a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16.00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja alebo sviatku, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16.00 hod.

Označenie záujemcov, spôsob a podmienky uplatnenia ponuky:
1. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, t.j. za celý súbor nehnuteľností - predmet speňažovania. V
prípade predloženia viacerých ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená
do kancelárie správcu ako posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka
musí byť písomná, nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú
podmienkam ponukového konania a musí byť doručená v určenej lehote na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Jaroslav Bako, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke s označením „PONUKA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz: 2OdK/904/2019“.

Úhrada zálohy na ponúknutú kúpnu cenu musí byť uskutočnená (pripísaná) na bankový účet č.ú. IBAN: SK48
1100 0000 0026 2603 6602, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pod VS: 29042019, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk, kde je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej
osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

2. Záväzná ponuka na kúpu predmetu speňažovania musí obsahovať:
a.) označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v registri, pri fyzickej osobe meno priezvisko, miesto
podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v registri, telefonický a mailový kontakt)
b.) označenie každej jednotlivej súpisovej zložky majetku (predmet speňažovania), o ktorú záujemca prejavil
záujem a s uvedením výšky ponúkanej kúpnej ceny
c.) číslo účtu záujemcu, na ktorý mu bude vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní
d.) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania
e.) dátum a podpis záujemcu

3. Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba niektorej nehnuteľnosti/
niektorých nehnuteľností - súpisovej zložky / súpisových zložiek majetku - samostatne a nie súboru nehnuteľností
ako celku); neúplné alebo neurčité ponuky, resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu zložená v celom rozsahu, riadne a včas na účet určený správcom, je správca oprávnený vyradiť
z hodnotenia.

4. Správca týmto rovnako upozorňuje záujemcov o kúpu majetku v ponukovom konaní, na právo
oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v §167r ZKR.

Rozhodujúce kritériá ponukového konania: Jediným rozhodujúcim kritériom úspešnosti v ponukovom konaní,
je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené
z hodnotenia, vyberie ponuku toho záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za jednotlivý predmet
speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú ponuku kúpnej ceny, rozhodne žreb správcu.

Ohliadka:
Vzhľadom na charakter predmetu speňažovania sa ohliadka predmetu ponukového konania nevykonáva.

Podmienky speňaženia : Predmet ponukového konania sa bude speňažovať v stave, v akom sa bude nachádzať
v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, tak „ako stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka
predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom, ako aj všetky poplatky spojené s osvedčením
podpisov na vyhotoveniach kúpnych zmlúv, hradí víťaz ponukového konania ako kupujúci.

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

395

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Vyhodnotenie ponúk, vrátenie zálohy kúpnej ceny:
Otváranie jednotlivých ponúk správca uskutoční po uplynutí lehoty na ich predkladania a tieto vyhodnotí v súlade
s týmto ponukovým konaním ako aj so ZKR, pričom s poukazom na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v §167r ods. 2 ZKR, správca doručené ponuky vyhodnotí až po
uplynutí tejto lehoty, najneskôr však do 15 pracovných dní od skončenia ponukového konania. Záujemcu, ktorý
bude vyhodnotený v zmysle podmienok ponukového konania ako úspešný, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy k predmetu speňažovania s tým, že mu zároveň zašle návrh kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom
bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená prevodom na záujemcom označený účet a to v lehote do 5 dní od
vyhodnotenia ponúk podľa predchádzajúcej vety..

Všeobecné poučenia:
Podľa ust. § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K004563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarábeková Radka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenského národného povstania 174/152, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1262/2019 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1262/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Radka Jarábeková, nar. 21.07.1998, bytom Slov. nár. povstania
174/152, 962 01 Zvolenská Slatina, korešp. adresa: M. Bazovského 19, 960 01 Zvolen oznamuje, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1. posch., a to počas stránkových hodín v pondelok až piatok 8,00 – 12,00
hod. a 13,00 – 15,00 hod.. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadanie do spisu je potrebné vopred
písomne oznámiť na e-mail adrese: akvavrekova@gmail.com
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K004564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarábeková Radka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenského národného povstania 174/152, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1262/2019 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1262/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie správcu o bankovom účte, na ktorý je možné zložiť kauciu pri popretí pohľadávky.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Radka Jarábeková, nar. 21.07.1998, bytom Slov. nár. povstania
174/152, 962 01 Zvolenská Slatina, korešp. adresa: M. Bazovského 19, 960 01 Zvolen, týmto v súlade s § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje všetkým veriteľom
v konkurznom konaní č. 2OdK/1262/2019, že kauciu pri popretí pohľadávky iných veriteľov je možné zložiť
na bankový účet vedený v Tatrabanka, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK14 1100 0000 0026 2448 0849,
pričom variabilným symbolom bude číslo popretej pohľadávky v zozname.
Zoznam pohľadávok bude veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu treba dohodnúť
vopred na e-mail adrese správcu: akvavrekova@gmail.com.
Popretie pohľadávky iného veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok a zároveň ak bude v tej istej lehote na vyššie uvedený účet zložený preddavok
na trovy konania, pričom 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 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K004565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Šarközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 280/16, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1234/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1234/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka: Lukáš Šarközi, nar. 31.07.1989, bytom Hviezdoslavova 280/16, 965 01 Žiar nad Hronom,
oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese M.Rázusa 32, 98401 Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00
hod do 15,00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0915875198 .
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca

K004566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaša Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 194, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1974
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1217/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1217/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/1217/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Peter Kaša, nar. 10.07.1974, trvale bytom Stará Kremnička
194, 965 01 Stará Kremnička, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Peter Kaša - PEKA-TRANS, s
miestom podnikania Stará Kremnička 194, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 48 040 550, podľa ust. § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, 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.: 0907 777 029, e-mailom na adresu: office@spks.sk.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K004567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaša Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 194, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1974
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1217/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1217/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s. správca dlžníka: Peter Kaša, nar. 10.07.1974, trvale bytom Stará Kremnička
194, 965 01 Stará Kremnička, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Peter Kaša - PEKA-TRANS, s
miestom podnikania Stará Kremnička 194, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 48 040 550, 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 (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje bankový účet vedený vo Fio
banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN SK85 8330 0000 0026 0125 2704, 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.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K004568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Šarközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 280/16, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1234/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1234/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca dlžníka :, : Lukáš Šarközi,
nar. 31.07.1989, bytom Hviezdoslavova 280/16, 965 01 Žiar nad Hronom oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 2OdK/1234/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt: : Lukáš Šarközi, nar. 31.07.1989, bytom Hviezdoslavova 280/16, 965 01 Žiar nad
Hronom / hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court
in Banská Bystrica, No. 2OdK/1234/2019 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 09.01.2020
.Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 9. January. The bankruptcy was declared
as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, so sídlom M.Rázusa 32, 98401 Lučenec, Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the truste to the adress: JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, M.Rázusa 32, 984
01 Lučenec, Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide
information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt,
the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a
special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the
information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does
not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in
a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value
of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated will not be considered as claims in the bankruptcy. . The truste of the Court do
not have a duty to notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
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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.
V Lučenci, dňa 13.01.2020
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, truste of the bankrupt

K004569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Darmo, IČO: 47047844
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stránska 51, 982 51 Figa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/841/2019 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/841/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica, 2OdK/841/2019

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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, zo dňa 26.08.2019 , sp. značka 2OdK/ 841/2019, publikovanom v OV
č. 171/2019, dňa 05.09.2019, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Ladislav Darmo, nar. 21.03.1985, trvale
bytom Stránska 51, 982 51 Figa, obchodné meno – Ladislav Darmo DOMISTAV, s miestom podnikania
Tornaľa 29, 982 01 Tornaľa, IČO: 47047844 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil
JUDr. Ľubicu Flíderovú, so sídlom kancelárie Trhová č. 1, 960 01 Zvolen, značka správcu: S 1334.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.

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

Správca v zmysle § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka 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, Ladislav Darmo, nar.
21.03.1985, trvale bytom Stránska 51, 982 51 Figa, obchodné meno- Ladislav Darmo DOMISTAV,
s miestom podnikania Tornaľa 29, 982 01 Tornaľa, IČO: 47047844 , zrušuje.

Vo Zvolene, dňa 13.01.2020

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K004570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Sklenárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabá 97, 966 32 Jastrabá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/74/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/74/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Úpadca podnikajúci pod obchodným menom Anna Sklenárová – Likérka, s miestom podnikania 966 32 Jastrabá
217, IČO: 35 302 585 ukončil svoju podnikateľskú činnosť ku dňu 15.06.2019.
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Celková suma: 51,77; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku:
Preplatok na dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015; Dlžník: Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Banská
Bystrica, pobočka Žiar nad Hronom; ulica SNP 132, 965 01 Žiar nad Hronom, Súpisová hodnota: 51,77 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Suma: 16,00; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: mzda poskytovaná
zamestnávateľom úpadcovi za vykonanú prácu v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou / opakované plnenie; Dlžník: Obec Jastrabá, Jastrabá 130, 976 01 Kremnica, IČO: 00 320 71,
Súpisová hodnota: 16,00 EUR;

K004571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brandová Frederika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr.Jánskeho 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1260/2019 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1260/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Frederika Brandová, nar. 20. 05. 1983, trvale bytom Dr. Jánského
477/4, 965 01 Žiar nad Hronom, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese: ul. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok v
čase od 7,00 do 13,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adresu sídla kancelárie
správcu uvedenú vyššie, telefonicky na tel.č.: 0903 830 700, na e-mail: ak.gregorova@gmail.com resp. do
elektronickej schránky správcu.
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K004572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Beniač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pršianska cesta 16, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1972
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/957/2019 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/957/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ KONKURZNEJ PODSTATY
1. Pozemok LV 2019
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
Výmera celkom (m2): 18 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Prievidza; Obec: Nitrianske Pravno;
Názov katastrálneho územia: Nitrianske Pravno; Číslo LV: 2019;
Parcelné číslo: 90003;
Parcela registra „E“;
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 1/1 s manželkou Ingrid Makovickou
Súpisová hodnota majetku: 360,- EUR

Vo Zvolene, dňa 13.1.2020

MS Insolvency, k. s., správca úpadcu
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K004573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brandová Frederika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr.Jánskeho 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1260/2019 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1260/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Frederika Brandová, nar. 20. 05. 1983, trvale bytom Dr. Jánského
477/4, 965 01 Žiar nad Hronompodľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
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a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom
číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne: IBAN: SK57
1100 0000 0080 1512 4707, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, s doplňujúcou
poznámkou: Frederika Brandová, kaucia popretia pohľadávky 2OdK/1260/2019.

K004574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Kollár, 14.09.1960
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 3, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 757 113
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/342/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/342/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spis. zn. správcu
Spis. zn. súdu

: 2OdK/342/2018 S1646
: 2OdK/342/2018

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/342/2018-12 zo dňa 02.05.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 89/2018 dňa 10.05.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Dušan Kollár, nar.
14. 09. 1960, Lúčna 3, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Dušan Kollár, s miestom podnikania Rúbanisko II
429/69, 984 03 Lučenec, IČO: 37757113 (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.

Správkyňa konkurznej podstaty po speňažení oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa, vydala výťažok z tohto
speňaženia po odpočítaní odmeny a nákladov spojených so speňažením majetku, zabezpečenému veriteľovi
mimo rozvrh v zmysle ust. § 167k ods. 5 ZKR, dňa 13.01.2020.

Nakoľko správkyňa konkurznej podstaty po speňažení majetku dlžníka a zistení súčasnej výšky nákladov
konkurzu v zmysle ust. § 167t Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zistila, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a k dnešnému dňu nezistila žiadny iný majetok dlžníka, ktorý by mal
podliehať speňaženiu v príslušnom konkurze, a ani 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: Dušan Kollár, nar. 14. 09. 1960, Lúčna 3, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Dušan
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

403

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Kollár, s miestom podnikania Rúbanisko II 429/69, 984 03 Lučenec, IČO: 37757113, sa KONČÍ, nakoľko
zistila, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K004575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Boďa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiakova 1026 / 43, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/700/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/700/2019
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu majetku
Dlžník Jaroslav Boďa, nar. 03. 08. 1962, trvale bytom Kalinčiakova 1026/43, 963 01 Krupina, obchodné meno Jaroslav Boďa, s miestom podnikania Kalinčiakova 1026/43, 963 01 Krupina, IČO - 45278342 telefonicky
kontaktoval správcu a následne dňa 30.12.2019 doručil kópiu preukazu ZŤP a uplatnil u správcu námietku
v zmysle ust. § 167j ods. 2 ZKR: „Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u
správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky
trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku žiadať od
správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu
žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo
súpisu vylúči.“
Dlžník namieta zapísanie nasledovného majetku do súpisu majetku zverejneného v OV č. 181/2019 zo dňa
19.09.2019:
Hnuteľné veci
popis
hnuteľnej
stav
rok výroby
veci
opotrebovanosti
FIAT PUNTO/55S

1998

Spolu súpisová hodnota

používané

VIN č.

Evidenčn č. miesto kde sa vec nachádza

ZFA17600002578253 KA894BD

Kalinčiakova
Krupina

1026/43,

963

hodnota v €
01

200,00

200,00,- €

Dôvod námietky: Dlžník Jaroslav Boďa má za to, že predmetný majetok je vylúčený z exekúcie v zmysle ust. §
115 ods. 2 písm. g) exekučného poriadku, a preto nepodlieha konkurzu v zmysle § 167h ods. 4 ZKR.
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K004576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Širkovce 45, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1246/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1246/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, správca dlžníka Ladislav
Balog, nar. 22. 10. 1957, trvale bytom Širkovce 45, 980 02 Jesenské, Slovenská republika oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii na adrese: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská
Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00. Žiadosti na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle:
0901 919 180, emailom: vaculcikova@agbr.sk.
V Banskej Bystrici, 13.01.2020
Mgr. Martina Klačanová, správca dlžníka

K004577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Širkovce 45, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1246/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1246/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925, správca dlžníka:
Ladislav Balog, nar. 22. 10. 1957, trvale bytom Širkovce 45, 980 02 Jesenské, Slovenská republika, v
súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje veriteľom, že preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do
zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK09
0900 0000 0051 5610 6330, VS: 212462019, do poznámky prosím uviesť „konkurz Ladislav Balog“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, 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.
V Banskej Bystrici, 13.01.2020
Mgr. Martina Klačanová, správca
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K004578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Širkovce 45, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1246/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1246/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka Ladislav Balog,
nar. 22. 10. 1957, trvale bytom Širkovce 45, 980 02 Jesenské, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/1246/2019-12 zo dňa 03.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of Ladislav Balog, date of birth 22. 10. 1957, address: Širkovce 45, 980 02 Jesenské,
Slovakia, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská
Bystrica No. 2OdK/1246/2019-12 dated of 3rd of January 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2020 dňa
13.01.2020. Dňom 14.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was Publisher Journal 7/2020 on 13rd of January 2020.
Bankruptcy was declared of 14th of January 2020.
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) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
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celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Martina Klačanová, Nám. Štefana Moysesa 30/2,
974 01, Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – Mgr. Martina Klačanová, Nám.
Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, Slovakia, 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. 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
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right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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).
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15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2020
In Banská Bystrica, on 13rd of January 2020
Mgr. Martina Klačanová, správca konkurznej podstaty
Mgr. Martina Klačanová,trustee

K004579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Slovenská lesnícka a obchodná spoločnosť,
akciová spoločnosť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 94 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/3/2018 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/3/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, Banská Bystrica, zn. správcu S1782, správca
úpadcu Slovenská lesnícka a obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť, IČO: 36 549 533, so sídlom
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
SR – Daňový úrad Banská Bystrica, celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1:
640,- € titulom: DPPO za obdobie od 01.01.2018 do 06.08.2018, poradie: Iná pohľadávka; uvedené pohľadávky
boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 13.
JUDr. Richard Konta, správca

K004580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Zámkom 187/4, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1169/2019 S1307
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/1169/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka: Pavol Bartoš, nar. 02. 06. 1985, trvale bytom Pod Zámkom 187/4, 976 13 Slovenská
Ľupča, týmto oznamujem, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 08:00 - 12:00 hod a od 13:00 - 15:00 hod. v
kancelárii správcu na Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, po predchádzajúcom telefonickom nahlásení na
tel. č. 0915 959 993 alebo po e-mailovom nahlásení na adrese akpekar@seznam.cz.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
V Banskej Bystrici dňa 13.01.2020

K004581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Zámkom 187/4, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1169/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1169/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka: Pavol Bartoš, nar. 02. 06. 1985, trvale bytom Pod Zámkom 187/4, 976 13 Slovenská
Ľupča, týmto v súlade s § 167l ods. 5 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 32 ods. 7)
písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem veriteľom úpadcu číslo bankového účtu,
na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet bol zriadený v Tatra banke a.s., č. ú.:
SK76 1100 0000 0026 1309 6104.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
V Banskej Bystrici dňa 13.01.2020

K004582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Katona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biskupická 34/70, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/793/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/793/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

410

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Ponuka na odpredaj majetku -2. kolo ponukového konania

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom kancelárie Trhova č. 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR pod číslom S 1334 , ako konkurzný správca na majetok dlžníka: Dezider Katona, nar.
24.07.1959 , trvale bytom Biskupická 34/70, 986 01 Fiľakovo, v konaní o oddĺžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. značka 4 OdK/793/2019, ( ďalej len dlžník ) , v zmysle
ust. §-u167 p ZKR,

vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, teda
ponukové konanie na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je majetok
dlžníka, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 234/2019 dňa 04.12.2019 , K 103341:

Osobné motorové vozidlo továrenská značka, Škoda Favorit, EČ LC 701/ AK, tmavo modrej farby, rok
výroby 1992, najazdených 156 176 km, VIN: TMBAEA300P0637597, sedan, hmotnosť 1325 kg.
Vozidlo nie je garážované, karoséria je čiastočne skorodovaná, avšak vozidlo je funkčné a pojazdné, bolo
používané pre potreby dlžníka a jeho rodiny. Vozidlo nemá EK, ani STK, technický stav zodpovedá veku ,
počtu najazdených km .
Súpisová hodnota vozidla je 200.- EUR

Podmienky ponukového konania

Predmetom ponukového konania je odplatný prevod vlastníckeho práva dlžníka k predmetu prevodu,
osobnému motorovému vozidlu, vyššie uvedenému, tvoriaceho všeobecnú podstatu. Všetky náklady spojené
s prevodom vozidla a s prevzatím predmetu prevodu znáša úspešný záujemca.

Spôsob podávania návrhov:

Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„Ponukové konanie – konkurz 4 OdK/ 793/ 2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu, JUDr. Ľubice
Flíderovej, Trhova č. 1, 960 01 Zvolen, najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie ponúk začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty
do 15.00 hod. na adresu kancelárie správcu.

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve, miesto trvalého
pobytu a adresu elektronickej pošty navrhovateľa, ak je navrhovateľom právnická osoba, alebo fyzická osoba,
ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov, alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty

2. vymedzenie predmetu návrhu na kúpu nehnuteľného majetku , ako súboru nehnuteľností, špecifikovaných
v ponukovom konaní

3. navrhovanú odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu

4. dátum a podpis navrhovateľa

Prílohami návrhu sú:

1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
predpisom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba, výpis nesmie byť starší ako
tri mesiace.
2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom

3. súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovateľa – fyzickej osoby.

4. potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka

Záujemcovia o kúpu nehnuteľného majetku špecifikovaného v ponukovom konaní, sú povinní vopred zaplatiť
zábezpeku na kúpnu cenu a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu, IBAN: SK14
0200 0000 0000 0984 1412, vedený vo VÚB, a.s., na meno správcu. Do správy pre prijímateľa záujemca uvedie :
konkurz Dezider Katona 4 OdK/ 793/2019, zábezpeka.
Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr do 15.hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie
ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka
bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade uzavretia kúpnej zmluvy.

Zábezpeku zloženú záujemcom , ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhodnotenie ponukového konania

Víťazom ponukového konania o kúpu nehnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku dlžníka. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenia, rozhodne žreb správcu.

Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca v lehote 30 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť, alebo neprijať zjavne nevýhodnú ponuku.

V zmysle ust. §-u 167r odst. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá
bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi v lehote desať dní od skončenia
ponukového konania.

V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy , ktorý je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej
správcom. Miestom uzavretia zmluvy je kancelária správcu.
Ak záujemca na výzvu správcu, v lehote určenej správcom neuzavrie
so správcom kúpnu zmluvu, záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považuje
sa za výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Ďalšie informácie možno
získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese : aklubicafliderova@gmail.com alebo telefonicky na č. t.
0903 552449, počas úradných hodín správcu.

Vo Zvolene, dňa 13.01.2020
JUDr. Ľubica Flíderová, správca

K004583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Didiašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8805/80, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/904/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/904/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - 1. kolo
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Didiašová, narodená 02.02.
1957, trvale bytom Unionka 8805/80, 960 01 Zvolen, občan SR, konanie vedené na OS BB č. k.
4OdK/904/2019, v zmysle § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania
na speňaženie súboru majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Podiely na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na LV č. 224, 225 a 9845:
Nehnuteľnosti zapísané v kat. území: Detva, obec DETVA, okres Detva
Pozemky:
Por. č. Číslo parcely Výmera v m2 Druh pozemku
LV
Okres, Obec, Kat. územie
1
15150
736
orná pôda
224 Detva, DETVA, Detva
2
14725
1297
trvalý trávny porast
225 Detva, DETVA, Detva
3
14951
725
trvalý trávny porast
225 Detva, DETVA, Detva
4
15078
231
trvalý trávny porast
225 Detva, DETVA, Detva
5
14720
1950
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
6
14721
1158
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
7
14722
946
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
8
14732
755
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
9
14733
140
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
10
14751
886
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
11
14752
913
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
12
14826
490
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
13
14832
403
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
14
14833
417
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
15
14838
649
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
16
14839
1469
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
17
14841
318
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
18
14888
408
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
19
14889
302
záhrada
9845 Detva, DETVA, Detva
20
14890
312
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
21
14896
488
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
22
14897
525
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
23
14904
420
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
24
14907
523
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
25
14945
860
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
26
14946
896
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
27
15006
564
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
28
15008
1107
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
29
15014
1359
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
30
15017
735
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
31
15027
1034
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
32
15030
92
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
33
15080
167
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
34
15082
448
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
35
15087
662
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva
36
15147
228
orná pôda
9845 Detva, DETVA, Detva
37
15161
410
trvalý trávny porast
9845 Detva, DETVA, Detva

Spoluvl. Podiel
1/24
1/12
1/12
1/12
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

Súp. Hodnota
10,00 €
30,00 €
15,00 €
5,00 €
122,00 €
72,00 €
59,00 €
47,00 €
9,00 €
55,00 €
57,00 €
31,00 €
25,00 €
26,00 €
41,00 €
92,00 €
20,00 €
26,00 €
19,00 €
20,00 €
31,00 €
33,00 €
26,00 €
33,00 €
54,00 €
56,00 €
35,00 €
69,00 €
85,00 €
46,00 €
65,00 €
6,00 €
10,00 €
28,00 €
41,00 €
14,00 €
26,00 €

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj súboru majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými
súpisovými zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK86 1100 0000
0029 4304 3849, VS: 49042019 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Didiasova“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku
sa nebude prihliadať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 4OdK/904/2019 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (Podiely na nehnuteľnostiach
nachádzajúcich sa na LV č. 224, 225 a 9845)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese skodova@restrukturalizacia.net.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca dlžníka Mária Didiašová

K004584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Karáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1970
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/703/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/703/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty Tomáš Karáč, nar. 12.05.1970, mesto Banská Bystrica,
974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Tomáš Karáč, s miestom podnikania Gaštanová 4, 974 01
Banská Bystrica, IČO – 34 259 503 (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. 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 4/2020 dňa 08.01.2020.

Konkrétne sa jedná o nasledovné cenné papiere:
Typ súpisovej zložky:
Cenné papiere
P.
Nominálna
č. Druh, forma, podoba cenného papiera, ISIN, emitent
hodnota
Akcia kmeňová, na meno, zaknihovaná, SK1110000280, 0030230217,
1
Investičný Fond Psips a.s.
33,19 €

Počet
kusov

Súpisová
hodnota

20

663,80 €

Poznámka

Podmienky 1. 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. 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/703/2019 – 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. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 663,80,- €.
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/703/2019 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

K004585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 22, 980 42 Radnovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1953
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/826/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/826/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 1
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Gejza Balog, nar. 02. 01. 1953, trvale bytom Radnovce 22, 980 42
Rimavská Seč, konanie vedené na OS BB č. k. 2OdK/826/2019, v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje
1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
popis
hnuteľnej
rok výroby stav opotrebovanosti VIN č.
Evidenčn č. miesto kde sa vec nachádza
hodnota v €
veci
ŠKODA
Felícia
Radnovce 22, 980 42 Rimavská
1996
opotrebované
TMBEFF653V0461481 RS194BX
200,00
Combi
Seč

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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200,00,- €

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenou súpisovou
zložkou.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 28262019 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Balog“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa
nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 2OdK/826/2019 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (automobil Škoda Felícia Combi)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese office@advisorsks.sk.
Advisors k.s., správca

K004586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lednická Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Čalomija 138, 991 09 Veľká Čalomija
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1971
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/762/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/762/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 2OdK/762/2019 zo dňa 30.07.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku 150/2019 vydanom dňa 06.08.2019 pod zn. K067776, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Monika Lednická, nar. 20.04.1971, trvale bytom Veľká Čalomija 138, 991 09 Veľká Čalomija a
súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33,
974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704.
Správca týmto oznamuje, že osobné motorové vozidlo – motorové vozidlo Peugeot 206SW, VIN:
VF32EHFXF43119301, strieborná metalíza svetlá, spoluvlastnícky podiel: 1/1, zapísané v súpise oddelenej
podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 218/2019 dňa 12.11.2019, K097601 a vedené pod súpisovým
číslom 1, v súlade s § 167p ods. (2) zákona č. 7/2005 Z. z., prestáva podliehať konkurzu.
V Bratislave, dňa 13.01.2020
KRIVANKON k.s.
správca

K004587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kupcová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť Ladislava Novomeského 1234/19, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1956
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/885/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/885/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Jaroslava Kupcová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Štvrť Ladislava Novomeského 1234/19, 977 01 Brezno IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 04.07.1956 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/885/2019 S 1433
k sp. zn.: 5OdK/885/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Správcovi nebola do 90 dní od vyhlásenia konkurzu doručená prihláška od žiadneho veriteľa.
Na základe tejto skutočnosti správca podľa ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Jaroslava Kupcová, nar. 04.07.1956, trvale bytom Štvrť Ladislava Novomeského 1234/19,
977 01 Brezno, uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 5OdK/885/2019 zo dňa 18.09.2019, končí
z dôvodu zistenia, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Jaroslava Kupcová, nar. 04.07.1956,
trvale bytom Štvrť Ladislava Novomeského 1234/19, 977 01 Brezno zrušuje.
V Bratislave, dňa 13.01.2019
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K004588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Števove
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 382 / 2, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1957
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/429/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/429/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Števove, nar. 27. 12. 1957, trvale bytom
Sklárska 382/2, 985 26 Málinec (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je nehnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 219/2018 dňa 14.11.2018.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú nehnuteľnú vec:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 zložky:
Parcelové číslo Druh pozemku
E-KN 1032/ 1
Orná pôda
E-KN 1374
Orná pôda
E-KN 1422/ 2
Orná pôda
E-KN 2020
Orná pôda
E-KN 2142
Orná pôda
E-KN 1092/ 1
Orná pôda
E-KN 1092/ 2
Orná pôda
E-KN 1316
Orná pôda
E-KN 2032
Orná pôda
E-KN 2057
Orná pôda
E-KN 2163
Orná pôda
E-KN 2456/ 1
Orná pôda
E-KN 2456/ 2
Orná pôda
E-KN 423
Trvalé trávne porasty
E-KN 621/ 1
Trvalé trávne porasty
E-KN 621/ 2
Trvalé trávne porasty
E-KN 1629/ 1
Orná pôda
E-KN 1629/ 2
Orná pôda
E-KN 1687/ 1
Orná pôda
E-KN 1687/ 2
Orná pôda
E-KN 2904/ 1
Trvalé trávne porasty
E-KN 2904/ 2
Trvalé trávne porasty
E-KN 2904/ 3
Trvalé trávne porasty
E-KN 2401
Orná pôda
E-KN 3359
Lesné pozemky
E-KN 3403/ 1
Lesné pozemky
E-KN 3403/ 2
Trvalé trávne porasty
E-KN 238
Zastavané plochy a nádvoria
E-KN 244
Záhrady
E-KN 243
Záhrady
C-KN 474/ 5
Zastavané plochy a
nádvoria

Konkurzy a reštrukturalizácie

Pozemky
Výmera v m2
3043
2471
592
2219
3561
343
668
845
903
859
921
148
139
33
530
129
666
57
758
22
3621
2584
187
384
14498
230
69
52
569
504
1597

LV č.
424
984
985
985
985
1004
1004
1004
1004
1004
1004
1004
1004
1123
1123
1123
1123
1123
1123
1123
1229
1229
1229
1384
1804
1804
1805
2220
2220
2224

Štát, obec, katastrálne územie
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Látky, Látky
SR, Látky, Látky
SR, Látky, Látky
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec
SR, Málinec, Málinec

2772 SR, Málinec, Málinec

Deň vydania: 16.01.2020

Spoluvl. podiel
24/216
24/216
24/216
24/216
24/216
20/126
20/126
20/126
20/126
20/126
20/126
20/126
20/126
4/60
4/60
4/60
4/60
4/60
4/60
4/60
1/9
1/9
1/9
4/60
4/60
4/60
4/60
2/30
2/30
2/27
1/12

Hodnota v EUR*
101,33
82,28
19,71
73,89
118,58
16,32
31,78
40,20
42,96
40,86
43,81
7,04
6,61
0,06
0,94
0,23
13,31
1,14
15,14
0,44
10,66
7,61
0,55
7,67
1788,09
28,37
0,12
6,41
70,18
69,07
246,20

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná nehnuteľná vec:
· pozemky evidované na listoch vlastníctva 424, 984, 985, 1004, 1123, 1229, 1384, 2220, 2224, 2772
vedené Okresným úradom Poltár, katastrálny odbor, obec Málinec, katastrálne územie Málinec,
v spoluvlastníckych podieloch uvedených v tabuľke,
· pozemky evidované na listoch vlastníctva 1804 a 1805 vedené Okresným úradom Poltár, katastrálny
odbor, obec Látky, katastrálne územie Látky, v spoluvlastníckych podieloch uvedených v tabuľke.
Predmetom VPK nie sú predmetné nehnuteľné veci individuálne, ale speňažujú sa len spolu ako súbor
majetku.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica Slovenská
republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 5OdK/429/2018 – záväzná ponuka –
neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 2 891,56 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
5OdK/429/2018 a priezvisko (resp. obchodné meno) 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 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

K004589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goda Stanislav, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 56/50, 991 06 Záhorce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1965
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1178/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1178/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Stanislav Goda / Ing. Stanislav Goda Sídlo/
Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Kostolná 56/50, 991 06 Záhorce / č. 56, 991 06 Záhorce IČO/ Dátum narodenia dlžníka:
33257566 / 09. 12. 1965 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 : 2OdK/1178/2019 S 1433
k sp. zn.: 2OdK/1178/2019
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
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 13.01.2019
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goda Stanislav, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 56/50, 991 06 Záhorce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1965
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1178/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1178/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Stanislav Goda / Ing. Stanislav Goda Sídlo/
Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Kostolná 56/50, 991 06 Záhorce / č. 56, 991 06 Záhorce IČO/ Dátum narodenia dlžníka:
33257566 / 09. 12. 1965 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 : 2OdK/1178/2019 S 1433
k sp. zn.: 2OdK/1178/2019
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
Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 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 13.01.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K004591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pinka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko 1/8, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1984
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1088/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1088/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: pôvodne podnikajúci pod obchodným menom:
Ján Pinka / Ján Pinka Sídlo/ Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Rúbanisko III, 2904/27, 984 03 Lučenec / Rúbanisko 1/8,
984 03 Lučenec IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 41247868 / 03.12.1984 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 : 4OdK/1088/2019 S 1433

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k sp. zn.: 4OdK/1088/2019
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
Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 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 13.01.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K004592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pinka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko 1/8, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1984
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1088/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1088/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: pôvodne podnikajúci pod obchodným menom:
Ján Pinka / Ján Pinka Sídlo/ Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Rúbanisko III, 2904/27, 984 03 Lučenec / Rúbanisko 1/8,
984 03 Lučenec IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 41247868 / 03.12.1984 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 : 4OdK/1088/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/1088/2019
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
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 13.01.2019
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca
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K004593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Justína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 178, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1202/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1202/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Veselý, správca dlžníka: Justína Oláhová, nar. 15.01.1992, trvale bytom Šíd 178, 986 01 Fiľakovo,
týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR, oznamuje veriteľom číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávok, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kauciu vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo
sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- € a najviac vo výške 10.000,- €. Túto
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. IBAN: SK38 0900 0000
0000 7053 1608, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., Bratislava; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Vo Veľkom Krtíši dňa 13.01.2020
JUDr. Jozef Veselý, správca

K004594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajtovky, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 486 174
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2017 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
Oznámenie zámeru zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
KASATKIN Recovery, k. s., správca úpadcu Hajtovky, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Rudohorská 33, 974 11
Banská Bystrica, IČO: 45 486 174 v zmysle ust. § 96 v spojení s ust. § 97 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:
·
·

zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s.,
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate je pre zabezpečeného veriteľa a veriteľov pohľadávok proti
oddelenej podstate veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. k dispozícii na nahliadnutie v
kancelárii správcu.
Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí,
že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“
Podľa ust. § 96 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. „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.“.
V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2020
KASATKIN Recovery, k. s., správca úpadcu

K004595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanič Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 139 / 133, 974 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1988
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/13/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/13/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu Lukáš Ivanič, nar. 10.10.1988, trvale bytom
Partizánska 139/133, 965 01 Žiar nad Hronom zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 28.02.2020 o 11:00 hod.,
ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu KASATKIN Recovery, k. s. na Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica.
Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veriteľ je povinný pri prezentácii
predložiť doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra, resp. z iného príslušného
registra alebo evidencie, všetko nie staršie ako tri mesiace a v originálnom vyhotovení alebo úradne overených
kópiách.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu originálom alebo úradne overenou kópiou splnomocnenia, resp. poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra alebo inej
príslušnej evidencie. Podpis veriteľa na splnomocnení alebo poverení musí byť úradne overený. Ak
splnomocnenie alebo poverenie udeľuje iná osoba ako štatutárny zástupca veriteľa je potrebné predložiť aj
originál alebo úradne overený dokument, z ktorého vyplýva oprávnenie na udelenie splnomocnenia alebo
poverenia touto osobou v mene veriteľa podpísané štatutárnym zástupcom veriteľa s úradne overeným jeho
podpisom.
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KASATKIN Recovery, k. s., správca

K004596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Kucharič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 16/21, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1975
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1130/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1130/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Dušan Kucharič, nar. 02.09.1975, bytom Kolkáreň 16/21, 976 81 Podbrezová,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Dušan Kucharič, s miestom podnikania Kolkáreň 16/21, 976 81
Podbrezová, IČO: 46 684 093, 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.

K004597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Kucharič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 16/21, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1975
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1130/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1130/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Dušan Kucharič, nar. 02.09.1975, bytom Kolkáreň 16/21, 976 81 Podbrezová,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Dušan Kucharič, s miestom podnikania Kolkáreň 16/21, 976 81
Podbrezová, IČO: 46 684 093, 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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„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.

K004598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúpele Brusno, a.s. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 1/2 / 0, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 642 314
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“, so
sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 (ďalej len „Úpadca“) vyhotovil dňa 13.01.2020 doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu o nové súpisové položky majetku nasledovne:

Hnuteľné veci v stave opotrebenia primeraného užívaním za účelom prevádzky podniku Úpadcu
Súp.
položka
por. č.
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Názov / opis veci

Počet
Umiestnenie
(ks)

Nachádzajúce sa: Bazénové oddelenie -3.posch., KD Poľana
WC misa
2
WC kefa
2
Držiak na toaletný papier
2
Nerezový kôš
2
Držiak hyg. potrieb
2
Svietidlo stavané do stropu
3
Dávkovač vôňa
1
Reproduktor
1
Dávkovač mydla
1
Dávkovač papierových utierok
1
Drôtený kôš
1
Zrkadlo 94x118 cm
1
Umývadlo + batéria
1
Dvere drevo 2x60 cm
2
Dvere drevo 1x90 cm
1
WC misa
1
WC kefa
1
Držiak na toaletný papier
1
Pisoár
2
Reproduktor
2
Svietidlo stavané do stropu
3
Dávkovač mydla
1
Dávkovač papierových utierok
1
Drôtený kôš
1
Umývadlo + batéria
2
Dvere drevo 60 cm
1
Dvere drevo 90 cm
1

WC ženy - vestibul

WC muži - vestibul

Jednotková
cena (€)

Súpisová
hodnota (€)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
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199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dvere drevo 80 cm
Dvere drevo 80 cm
Svietidlo stropné
Vypínač svetlo
Kreslo červená koža
Bar- stena 235 cm
Stena 315 cm (dvierka sklo, drevo)
Pult 235x275x220 cm
Dvere lietačky
Dvere s oknom 80 cm
Svietidlá bodové
Štvorec svetlo
Reproduktor
Vypínač svetlo
Podsvietenie sadrokartón štvorec
Pult 2 police + 3 šuplíky 3x dvierka 265x93 kameň
Pult 180x135 cm, 4 – police kameň
Stolík ovál kameň 98 x 168
Rohový regál drevo 245x230 cm
Police na stenu 200x150 cm
Drevená odsúvacia stena 230 x 380 cm
Plastová štvorsedačka modrá
Hasiaci prístroj
Dvere AL vchodové 175x235x
Svietidlo vstavané do sadrokartónu
Svietidlo stropné
Reproduktor
Vypínač svetlo
Pult účko 100x330x100 cm s policami 8x šuplík
Skrinka biela 65x75 cm
Skrinka biela 128x76 cm
Telefón Alcatel
Zásuvky 230 V
Zásuvka dátová + telefónna
Lehátka
Ohrev parafín
Kovový stolík na kolieskach
Stolička
Sprchová batéria s držiakom +hadicou
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papier
Drôtený kôš
Svietidlo vstavané do sadrokartónu
Svietidlo stropné
Vypínač svetlo
Reproduktor
Ovládač zvuk
Zásuvky 230 V
Okná plastové vetracie
Parapet plastový 560 cm
Garniža 560 cm
Záclona
Dvere biele drevo 90cm
Dvere biele
Vypínač svetlo
Vstavané svetlo do sadrokartónu
Stolík písací 60 x 120 cm
Vešiak drevený
Umývadlo s batériou
Dávkovač mydla
Dávkovač papier
Drôtený kôš

1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
12
8
8
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6
1
3
3
1
1
1
1
4
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
5
2
2
4
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Sklad Recepcia

(-)3p. Vestibul

Butik

Recepcia pult

Parafín

Sklad čistého
pultom parafín

prádla

1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
500,00
200,00
200,00
1,00
1,00
5,00
10,00
30,00
1,00
15,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1,00
10,00
10,00
30,00
1,00
50,00
50,00
50,00
20,00
1,00
1,00
20,00
100,00
20,00
1,00
1,00
50,00
1,00
1,00
1,00
10,00
10,00
1,00
30,00
30,00
1,00
100,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
za
1,00
20,00
20,00
20,00
50,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1000,00
500,00
200,00
200,00
290,63
92,83
60,00
80,00
240,00
2,00
15,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
1,00
60,00
10,00
90,00
3,00
50,00
50,00
50,00
20,00
4,00
1,00
100,00
200,00
20,00
1,00
1,00
50,00
1,00
1,00
1,00
50,00
20,00
2,00
120,00
30,00
4,00
200,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00
20,00
50,00
1,00
1,00
1,00
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262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

Svietidlo vstavané do sadrokartónu
Nástenné svetlo
Vypínač svetlo
Reproduktor
Ovládač zvuku
Zásuvky 230V
Dátová zásuvka + telefónna
Okno plastové pevné
Okno plastové vetracie
Parapet plast 275 cm
Garniža 275 cm
Záclona
Biela otočná stolička
Dvere biele drevo 90 cm
Dvere biele 80 cm
Vstavané svetlo
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Prístroj OXITER VISIONAIERE 5
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Vypínač svetlo
Kovový stolík na kolieskach
Dvere biele drevené 80cm
Stolík drevo hnedý
Kreslo kožené polohovateľné
Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Parapet plastový 270 cm
Garniža 270 cm
Svetlo nástenné
Svietidlo stropné
Reproduktor
Ovládač reproduktor
Vypínač svetla
Zásuvka 230 V
Zásuvka telefónna
Dvere biele 80 cm
Šatňová skrinka drevená šedá 38x200 cm
Závesná skrinka 50x60 cm
Skrinka šuplík dvierka 60x93 cm
Vypínač svetlo
Svetlo do sadrokartónu
Batéria + držiak
Dvere drevené biele 60 cm
WC misa
Držiak na toaletný papier
Držiak hyg. potrieb
WC kefa
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Umývadlo+batéria
Zrkadlo 60x75 cm
Drôtený kôš
Dvere biele 90 cm
Šatňová skrinka plechová dvojdverová
Dvojsedačka
Zásuvka 230 V
Vypínač svetlo
Svetlo nástenné
Dvere biele drevené 90 cm
Vypínač svetlo
Svetlo stropné
Skrinka hasiaci prístroj
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2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1
6
1
1
3
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
2
2
1
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20,00
20,00
1,00
30,00
Masáž klasická
30,00
1,00
1,00
50,00
50,00
1,00
1,00
1,00
20,00
1,00
1,00
20,00
Sklad
prístrojov
20,00
oxygenoterapia
1,00
500,00
20,00
1,00
Sklad prádla HKT
20,00
1,00
20,00
50,00
50,00
50,00
1,00
1,00
Oxygenoterapia
20,00
20,00
30,00
30,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00
20,00
20,00
1,00
20,00
50,00
20,00
Šatňa personál – ženy
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
50,00
1,00
1,00
20,00
20,00
50,00
Šatňa personál - muži
1,00
1,00
20,00
20,00
1,00
Technická miestnosť
20,00
20,00

40,00
40,00
1,00
30,00
30,00
4,00
1,00
50,00
50,00
1,00
1,00
1,00
20,00
1,00
1,00
20,00
20,00
1,00
500,00
20,00
1,00
20,00
1,00
20,00
50,00
50,00
50,00
1,00
1,00
40,00
20,00
30,00
30,00
1,00
5,00
1,00
20,00
120,00
20,00
20,00
3,00
80,00
50,00
40,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
50,00
1,00
1,00
20,00
160,00
50,00
1,00
1,00
20,00
20,00
2,00
40,00
20,00
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325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
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Audio plechová skriňa triton
Dvere dvojkrídlo drevo 230 x 180 cm
Svetlá nástenné
Svetlá vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Čítačka turniket
Vypínač svetlá
Zásuvka 230 V
Vstavaný fén
Skrinka s umývadlom a batériou 180x93x58 cm
Zrkadlo 175x70 cm
Sprcha + batéria
Skrinka vstavaná s dvomi policami
Únikové svetlo
Skrinka sklo
Skrinka plné dvierka drevené 193x80x42
Lehátko
Kovový stolík na kolieskach so šuplíkmi
Kreslo imobilné
Stojan na infúziu
Kyslík so stojanom
Umývadlo + batéria
Zásuvka 230 V
Dávkovač mydla
Svetlo s vypínačom
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Dvere biele drevo 90 cm
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Podsvietenie sadrový kruh
Reproduktor
Núdzové osvetlenie
Sklenená stena 120cm x480 cm
Sklenené bazénové dvere dvojkrídlo 190x205 cm
Masážne lehátko
Skrinka rolovacia drevená 80 x 60 x 75
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Drôtený kôš
Nástenné svetlo
Svetlo zabudované do sadrokartónu
Zásuvka 230 V
Vypínač svetiel
Ovládač reproduktoru
Dátová zásuvka + telefónna
Reproduktor
Odsúvacie dvere biele drevené 90 cm
Stena drevo – sklo biela 305x225 cm
Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Parapetná doska plastová 275 cm
Garniža + záclona 275 cm
Lehátka
Ovládač reproduktoru
Reproduktor
Svetlo zabudované do sadrokartónu
Strop svietidlo
Parapetná doska plastová 275 cm
Garniža + záclona 275 cm
Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Šatňová skrinka 180x30x11 cm
Šatňová skrinka 90x30x16 cm

1
1
6
8
3
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
10
1
1
2
1
20
1
4
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
5
1
2
1
2
1
1
1
1
1
16
1
4
6
2
1
1
3
3
27
32

Vstup k bazénu

Ambulancia prvej pomoci

Bazén

Masážne miestnosti (I, II)

Laháreň
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20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
30,00
1,00
1,00
20,00
20,00
1,00
20,00
20,00
1,00
20,00
20,00
20,00
20,00
50,00
20,00
1,00
50,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
1,00
100,00
50,00
50,00
20,00
50,00
1,00
1,00
20,00
20,00
1,00
1,00
30,00
1,00
30,00
20,00
100,00
50,00
50,00
1,00
1,00
20,00
30,00
30,00
20,00
20,00
1,00
1,00
50,00
50,00
20,00
20,00

20,00
20,00
120,00
160,00
90,00
30,00
1,00
2,00
40,00
20,00
1,00
20,00
40,00
1,00
40,00
40,00
20,00
20,00
50,00
20,00
1,00
50,00
10,00
1,00
1,00
40,00
20,00
400,00
20,00
120,00
1,00
100,00
50,00
100,00
40,00
100,00
2,00
1,00
40,00
40,00
2,00
5,00
30,00
1,00
30,00
40,00
100,00
50,00
50,00
1,00
1,00
320,00
30,00
120,00
120,00
40,00
1,00
1,00
150,00
150,00
540,00
640,00

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

431

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

387
388
389
390
391
392
393
394
395

Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Prezliekacia kabínka
Zrkadlo 45x165 cm
Svetlo zabudované do sadrokartónu
Reproduktor
Zásuvka 230 V
Vypínač svetiel
Kôš nerezový

2
2
6
4
9
4
2
2
2

396

Bazén na rekreačné plávanie

2

397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

Vnútrný rehabilitačný bazén
Kúpeľ - vaňový minerálny
Kúpeľ - perličkový
Kúpeľ - sedací
Kúpeľ - vírivý, celotelový
Kúpeľ - vírivý HK, DK
Podvodná masáž
Kneippova vodoliečba
škótske streky
diatermie, ionoferéza
galvan
diadynamik
interferenčné prúdy
ultrazvuk
hydrogalvan
elektrostimulátor
bylinková sauna
suchá sauna
infrasauna

1
11
1
1
1
2
2
1
1
2
4
3
3
2
1
1
1
1
1

416

biolampa

2

417
418
419

ergometer
1
ECHO-srdca
1
Holter TK srdca
1
bed monitor s centrálnym monitorovacím systémom s
2
Holterovskou funkciou
EKG 12-zvodový
1
Defibrilátor
1
Prenosné EKG
1
Prenosná odsávačka
1
Kriesiaci prístroj
1
Spireta-Fluidic resuscitátor
1
Laryngoskop
1
Endotrachiálne kanyly
1
periférne kanyly
1
Nachádzajúce sa: RECEPCIA, KD Poľana
skriňa šatníková 192x61
6
trezor
1
skrinka presklená 114x40
3
skrinka 1-dverová úzka 114x40
6
skrinka 1-dverová široká 60x60
1
vešiak stojanový
1
skrinka závesná roll 140x55
4
skrinka zásuvková na kolieskach
1
skrinka zásuvková s poličkou
1
chladnička
1
písací stôl 180x79 cm
1
stolička otáčacia
2
koberec
1
rack skriňa veľká
1
rack skriňa malá
1
lekárnička
1

420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445

Šatne klienti (muži, ženy)

Deň vydania: 16.01.2020
50,00
50,00
20,00
10,00
20,00
30,00
1,00
1,00
1,00

odd. Bazény na rekreačné
5000,00
plávanie
5000,00
500,00
odd. bazény a vírivé kúpele
5000,00
5000,00
2000,00
2000,00
odd. vodoliečba a masáže
2000,00
1000,00
500,00
500,00
200,00
200,00
odd. elektroliečba
200,00
500,00
1000,00
1000,00
1000,00
odd. sauny a parného kúpeľa 1000,00
1000,00
odd.
fototerapia
a
500,00
svetloterapia
500,00
500,00
500,00
odd. JIS

100,00
100,00
120,00
40,00
180,00
120,00
2,00
2,00
2,00
10000,00
5000,00
5500,00
5000,00
5000,00
2000,00
2000,00
2000,00
1000,00
500,00
1000,00
800,00
600,00
600,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
500,00
500,00
500,00

500,00

1000,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

100,00
500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
200,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
20,00

600,00
500,00
150,00
300,00
50,00
50,00
200,00
50,00
50,00
200,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
20,00
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446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
501
502
503
504
505
506
507
508
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PC
2
telefón Alcatel
1
kôš odpakový
1
BLU 80
1
BLU 32
1
INEOS Zx 2
1
HAMA
1
Crown CTS 4200
3
Ecler APA 1400
1
Switch Linksys H81810
1
Dvere biele
3
Dvere biele s okienkom
1
Okno Al 128x190
1
Svietidlo vstavané 4x18 W
4
Vypínač svetlo
2
Svietidlo nástenne
1
Zásuvky 230 V
1
Zásuvka 400 V
1
Svietidlo stropné do sadrokartónu
2
Zrkadlo 75x40
1
Zásobník na tekuté mydlo / antikor/
1
Zásobník na papierové utierky / antikor
1
Umývadlo
1
Biely kôš
2
WC
1
WC kefa+ držiak
1
Držiak na toaletný papier
1
pult recepčný - atyp 765 cm
1
rampa s osvetlením atyp765 cm
1
lietačky na pulte
1
DELL PC OPTIPLEX 3020
1
DELL PC OPTIPLEX 760
1
Monitor
1
Klávesnica
1
telefón Alcatel ADVANCET REFLEXES
1
tlačiareň BROTHER 8520
1
platobný terminál VERIFONE vx 510
1
registračná pokladňa EPSON
2
odpakový kôš
1
požiarny panel
1
diaľkové ovládanie dverí
1
závesná skrinka na prospekty 50 x45
1
komoda + 3 zásuvky
1
stena priečinková + skrinky + police 200x270 cm
1
ovládač zvuku BLU BLU 10
1
Policová skrinka 45x72 cm
1
Skrinka na PC 29x72
4
Svietidlo pod pultom
7
Zásuvka pod pultom 230 V
12
Vypínač sv pod pultom
1
Svietidlo v rampe bodové
6
Svietidlo vstavané do stropu
3
Vypínač svetlo hala + schodištie
12
Nachádzajúce sa: Chodby 1., 2. a 3. poschodie, KD Poľana
kožená sedačka maslová
6
záclony
65
skrinky s hasacimi prístrojmi
21
svietidlá stropné
166
svietidlá nástenné
73
snímače pohybu chodby
67
reproduktory
139
požiarne hlásiče + CO + tlačitká
120
svietidlá schodište
14

Recepcia - WC

Recepcia - pult

Deň vydania: 16.01.2020
300,00
50,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
20,00
50,00
20,00
1,00
20,00
1,00
1,00
20,00
1,00
1,00
1,00
50,00
1,00
50,00
1,00
1,00
200,00
200,00
50,00
200,00
200,00
50,00
50,00
20,00
200,00
200,00
200,00
1,00
20,00
20,00
50,00
50,00
50,00
20,00
50,00
20,00
20,00
1,00
1,00
20,00
20,00
1,00

300,00
50,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
90,00
30,00
30,00
60,00
20,00
50,00
80,00
2,00
20,00
1,00
1,00
40,00
1,00
1,00
1,00
50,00
2,00
50,00
1,00
1,00
200,00
200,00
50,00
200,00
200,00
50,00
50,00
20,00
200,00
200,00
400,00
1,00
20,00
20,00
50,00
50,00
50,00
20,00
50,00
80,00
140,00
12,00
1,00
120,00
60,00
12,00

200,00
1,00
20,00
20,00
20,00
10,00
30,00
10,00
20,00

1200,00
65,00
420,00
3320,00
1460,00
670,00
4170,00
1200,00
280,00
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509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

snímače pohybu schodište
svetlo únik.východ.schodisko
signalizácia prvej pomoci
zásuvky 230V
zásuvky vysávač
vypináče svetlo
radiátory
okná pevné
okná vetracie
balkónové dvere
požiarne dvere chodbové presklenené
požiarne dvere el.rozvod
dvere obyčajné
Garniža 550 cm
Parapet 550 cm
Garniža 270 cm
Parapet 270 cm
Garniža 460 cm
Garniža 360 cm
Garniža 520 cm
Parapet 520 cm
Garniža 230 cm
ozvučovacia technika
zosilňovač
projektor Pionner
plátno
stôl - veľký 140x140
stôl malý Keridon
stolička - kongresová
záclony
závesy
odpadkový kôš
radiátor
okná pevné
okná vetriace
svetlá strop
svetlo nástenné
vypínače
zásuvka 230V
zásuvka - vysávač
dvere sklené
stôl veľký svetlý
Parapet 230 cm
Parapet 260 cm
Parapet 70 cm
Garniža 230 cm
Garniža 260 cm
Garniža 70 cm
kôš odpakový
zásuvka TV
flipchart
zásuvka vysávač
požiarky hlásič
kreslo kožené hnedé
žalúzie na oknách
Umývadlo+ batéria
Zrkadlová skrinka
Ille dávk.mydlo+utierka+kôš sieť
Antikor.kôš
Stolička pevná kož.s oper.
Stolička otáč.kož. s opierk.
Prac. stôl
Skrinka zasúvacia, rolet.

Konkurzy a reštrukturalizácie
11
4
129
40
79
3
36
55
38
12
15
6
5
14
13
10
6
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
5
38
10
10
1
4
4
6
48
3
8
26
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Deň vydania: 16.01.2020

10,00
1,00
20,00
1,00
1,00
1,00
Priestory chodieb
30,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
20,00
10,00
1,00
1,00
1,00
1,00
50,00
50,00
20,00
20,00
1,00
Konferenčné miestnosti - 1.a
1,00
3. poschodie
1,00
20,00
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
1,00
1,00
50,00
1,00
50,00
20,00
1,00
1,00
20,00
20,00
20,00
20,00

110,00
4,00
2580,00
40,00
79,00
3,00
1080,00
2750,00
1900,00
600,00
750,00
300,00
100,00
14,00
13,00
10,00
6,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
100,00
380,00
10,00
10,00
1,00
4,00
200,00
300,00
960,00
60,00
8,00
26,00
1,00
20,00
60,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
20,00
1,00
1,00
50,00
1,00
50,00
20,00
1,00
1,00
20,00
20,00
40,00
40,00
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573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
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vyšetrovacie lehátko
1
Lieková skrinka
1
Manipulačný stolík
1
Skrinka 4-dverová
1
Antikor.vešiak
1
Signaliz.zariadenie+telefón
2
Počít HP
1
Tlačiareň
1
Počít.kompl.;Ekona
1
Tlakomer
1
Fonendoskop
1
Glukomer
1
Stropné svetlo
5
Vypínač
2
Zásuvka 230V
24
Zásuvka dátová
1
Pracovný stôl
1
Stôl so 4 zásuvk
1
Chladnička
1
Elektricky ovl.posteľ
2
Stojan na O2
1
Kyslíková fľaša
1
Infuzny stojan
1
Monitor Ekona
1
Ekg prístroj
1
Skrinka pod EKG
1
Sedačka na prepavu pacientov
1
Defibrilátor
1
Odsávačka
1
Skrinky 2- dverové
2
Zrkadlová skrinka
1
Umývadlo +batéria
2
Ille-mydlo+utierka+kôš
3
Barle
1
Závesná polica s osvetlením
1
EKG prenosné
1
Spireta
1
Liekový kufor
1
Stropné svetlo
5
vypínač
1
Zásuvka 230V
10
Parapet 230 cm
1
Žalúzie na oknách 230 cm
1
Parapet 270 cm
1
Garniža 270 cm
1
Požiarny hlásič
1
centrálny vysávač DISAN
1
svetlo nástenné
1
vypínač
1
zásuvka 230V
1
zásuvky 400V
1
dvere požiarne 80 cm
1
Ventilátor
1
Nachádzajúce sa: Izby pre hostí, ubytovacia časť, KD Poľana
šatníková skriňa
200
čelo postele
121
posteľ s výsuvným lôžkom
42
dvojposteľ
79
nočný stolík
200
matrac
200
rošt postele
121
písací stolík
121

Deň vydania: 16.01.2020

20,00
20,00
20,00
Pohotovostná ambulancia - 1. 20,00
poschodie
20,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
10,00
10,00
20,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00
50,00
100,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
20,00
50,00
200,00
200,00
30,00
30,00
Izba - JIS
50,00
1,00
1,00
20,00
200,00
20,00
20,00
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
500,00
20,00
1,00
Centrálny vysávač
1,00
1,00
50,00
20,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
400,00
200,00
200,00
200,00
50,00
10,00
10,00
100,00
2,00
24,00
1,00
20,00
20,00
50,00
200,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
20,00
50,00
200,00
200,00
60,00
30,00
100,00
3,00
1,00
20,00
200,00
20,00
20,00
100,00
1,00
10,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
500,00
20,00
1,00
1,00
1,00
50,00
20,00
6000,00
3630,00
1260,00
2370,00
6000,00
6000,00
3630,00
3630,00
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634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696

stolička
chladnička
zrkadlo malé
televízor + ovládač
telefón
konferenčný stolík
kreslo
garniža
záclona
záves
zrkadlo veľké
vešiaková stena
odpadkový kôš - malý
fén
držiak na uteráky
koberec
komunikátor prvá pomoc
vankúš
paplón
šatníková skriňa
trezor
čelo postele
posteľ
nočný stolík
matrac
rošt postele
písací stolík
stolička
chladnička
zrkadlo malé
televízor + ovládač
telefón
konferenčný stolík
kreslo
garniža
záclona
záves
zrkadlo veľké
odpadkový kôš - malý
fén
držiak na uteráky
koberec
komunikátor prvá pomoc
vankúš
paplón
osobná váha
váza
vešiak
prísteľka
svietidlo
dvojposteľ
toaletný stolík so zrkadlom
stolička
plazmový TV
sedacia súprava - rozkladacia
kreslo
taburetka
konferenčný stolík
písací stôl
skriňová zostava
chladnička s minibarom
stavaná skriňa
vešiaková stena so zrkadlom
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200
121
121
121
121
121
200
121
222
222
121
121
121
121
222
121
121
121
121
3
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
6
6
12
12
3
3
3
6
3
3
6
6
3
3
21
3
6
4
4
8
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
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30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Štandardné 1 a 2-lôžkové izby
30,00
(celkom 121 izieb)
30,00
30,00
1,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Bezbariérové izby (celkom 3
30,00
izby)
1,00
1,00
30,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Apartmán
(celkom
4
30,00
apartmány)
30,00

6000,00
3630,00
3630,00
3630,00
3630,00
3630,00
6000,00
3630,00
222,00
222,00
3630,00
3630,00
3630,00
3630,00
222,00
3630,00
3630,00
3630,00
3630,00
90,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
180,00
180,00
12,00
12,00
90,00
3,00
90,00
180,00
90,00
90,00
180,00
180,00
90,00
90,00
630,00
90,00
180,00
120,00
120,00
240,00
120,00
120,00
240,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
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697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
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vaňa
WC
signalizačné vybavenie
rádio
telefón
trezor
nočný stolík
garniža
záclona
záves
Vaňové oddelenie -1.posch.
Dvere AL sklo 225x165
Sklenená stena plast 2 otv okná 560x225cm
Parapet plast 560 cm
Garniža+záclona
Kreslo rustikán
Dvojkreslo rustikán
Stolík rustikán
Biele kožené kreslo
Imobilná vaňa nerez +sprcha s batériou
Ovládanie napúšťania a vypúšťania
Dvíhacie zariadenie
Kabínka
Lehátko
Nástenné svetlo
Vypínač svetlo
Ovládanie reproduktora
Dvere biele drevo 90cm
Tlačidlo privolania obsluhy
Reproduktor
Vešiak kovový
Vaňa parafín
Vaňa nerez +sprcha s batériou
Ovládanie napúšťania a vypúšťania
Lehátko
Skrinka 28 x200 cm
Sprcha
Sprchová batéria s držiakom
Svetlo nástenné
Reproduktor
Vypínač svetlo
Ovládanie reproduktor
Tlačidlo privolania obsluhy
Odsúvacie dvere biele 60 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
WC misa
WC kefa + držiak
Držiak na toaletný papier
Plastový kôš biely
Drôtený kôš
Držiak hyg. Potrieb
Tlačidlo privolanie obsluhy
Ventilácie + odsávanie
Vypínač svetlo
Svetlo stropné do sadrokartónu
Dvere biele drevené
Vaňa nerez +sprcha s batériou
Ovládanie napúšťania a vypúšťania
Osvetlenie vane kruh s podsvietením
Kabínky
Lehátka

Deň vydania: 16.01.2020

4
4
4
4
4
4
8
8
8
8

30,00
30,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
1,00
1,00
1,00

120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
240,00
8,00
8,00
8,00

1
7
1
1
4
2
8
9
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
3
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
8
16
16

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
70,00
10,00
10,00
40,00
20,00
80,00
90,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
20,00
30,00
20,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
80,00
80,00
80,00
160,00
160,00

Chodba klienti

Vane

Invalidné WC
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759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820

Skrinka biela vstavaná 25x200 cm
Svetlá nastenné
Vypínač svetlo
Ovládanie reproduktoru
Reproduktor
Tlačidlo privolania obsluhy
Dvere odsúvacie drevené biele 60 cm
Okno plastové 90x50 cm
Podsvietený sadrokartón štvorec
Reproduktor
Signál privolania oblsuhy
Zásuvka 230V
Stolík jedna noha 65x65 cm
Kreslo biele
Kreslo čierne
Písací stolík
Vozík na špinavé prádlo
Schodíky
Kovový stolík na kolieskach
Písací stolík 105x65 cm
Panel signál privolanie oblsuhy
Vypínač svetla
Dvere drevené biele 60 cm
WC misa
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
WC kefa + držiak
Držiak na toaletný papier
Drôtený kôš
Držiak hyg. potrieb
Vypínač svetlo
Svetlo stropné do sadrokartónu
Okno plastové 90 x50
Okno plastové 95x60 cm
Kuchynská linka 180 cm
Nerez dres s batériou
Telefón alcatel
Kontajner štvorzásuvkový
Zásuvka 230 V
Vypínač
Stop tlačidlo 6 ks
Stolička šedá
Svetlo stropné
Dvere biele drevo 80 cm
Dvere drevené biele 60 cm
Batéria sprchová s držiakom
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Zrkadlo 40 x 60 cm
Svietidlo vstavané do sadrokartónu
Dvere drevené biele 60 cm
Umývadlo+ batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Zrkadlo 65x70 cm
WC misa
Kefa+držiak
Držiak na toaletný papier
Kôš plastový

Konkurzy a reštrukturalizácie
16
16
16
16
16
16
16
10
11
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Chodba obsluha
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
WC
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Vaňové oddelenie kuchynka –
10,00
personál
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Sprcha personál
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
WC personál
10,00
10,00
10,00
Vane

160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
100,00
110,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
20,00
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883

Držiak hyg. potrieb
Ventilátor odsávanie
Svetlo vstavené
Vypínač svetlo
Ventilátor odsávanie
WC misa
Svetlo vstavené
Vypínač svetlo
Dvere drevené biele 60 cm
Skrinka hasiaci prístroj
Regál kovový 120x200 cm 5 políc
Regál kovový 205x200 cm 10 políc
Regál kovový 306x200 cm 15 políc
Svetlo stropné
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Dvojkrídlové dvere biele drevené 170 cm
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Svetlo nástenné
Svetlo do sadrokartónu
Reproduktor
Skrinky – šatňové 30 x158 cm
Lavička na sedenie
Svetlo do sadrokartónu
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Okno plastové otváracie 60 x 90 cm
Svetlo nástenné
Svetlo stropné
Podsvietené sadrokartón štvorec
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Zrkadlo 62x115 cm
Dvere drevené biele 80 cm
Dvere drevené diele 60 cm
WC misa
WC kefa+ držiak
Držiak toaletného papiera
Ventilátor odsávanie
Svetlo do sadrokartónu
Vypínač svetlo
Okno 60x90 cm
Sprch. batéria podomietková
Sprch. tanier nástenný
Skrinky – šatňové 30 x158 cm
Skrinky – šatňové 30 x78 cm
Lavička na sedenie
Svetlo do sadrokartónu
Vypínač svetlo
Nástenné svetlo
Stropné svetlo
Podsvietenie sadrokartón štvorec
Zásuvky 230 V
Umývadlo + batérie
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Zrkadlo 115x62
Okná plastové otváracie 60 x 90
Podomietková bat. sprchovacia

Konkurzy a reštrukturalizácie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
7
2
4
8
3
6
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
8
5
7
3
1
1
1
3
2
2
1
1
1
5
2
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10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Výlevka (WC)
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Sklad čistého prádla
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Vaňové oddelenie – chodba 10,00
k telocvični
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Šatňa muži – klienti
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Šatňa – ženy klienti
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
20,00
70,00
20,00
40,00
80,00
30,00
60,00
20,00
30,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
110,00
80,00
50,00
70,00
30,00
10,00
10,00
10,00
30,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
50,00
20,00
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884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946

Sprchový tanier nástenný
WC misa
WC kefa+ držiak
Držiak toaletného papiera
Plastový kôš
Ventilátor odsávanie
Držiak hygienických potrieb
Dvere drevené biele 80 cm
Dvere drevené biele 60 cm
Dvere biele dvojkrídlové 145 cm
Vypínač na svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Svetlo bodové
Zásuvka 230 V
Zásuvka dátová + tel
Šuplík kontajnerový s policou 60 x43
Skrinka rolovacie dvere 60 x 78 cm
Telet
Plastové okná pevné
Plastové okná otváracie
Žalúzia šírka 175 cm
Audio Pionier
Audio Ecler
Parapet 560 cm
Odsúvacie dvere biele drevené 120 cm
Dvere biele drevo 90 cm
Vypínač svetlo
Svetlo zapustené do sadrokartónu
Zásuvka 230 V
Skrinka s hasiacim prístrojom
Veslice
Žinenky
Okno plastové otváracie
Okno plastové pevné
Parapet 275 cm
Žalúzia 100 cm
Žalúzia 175 cm
Fit lopty o75
Cvičebné tyče
Dvere biele drevené 80 cm
Vypínač svetlo
Sviet strop
Stolík 1 noha 75x 75 cm
Stoličky šedé
Čierne kreslo na kolieskach
Kuchynská linka 180 cm
Nerez dres+ batéria
Zásuvka 230V
Šatňová skrinka 193 x 35
Okno plastové pevné
Okno plast otváracie
Parapet plastový 270 cm
Garniža+ záclona 270 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Dvere biele drevené 80 cm
Vypínač na svetlo
Stropné svietidlo
Nástenné svietidlo
Zásuvka 230 V
Masáž dvojlôžko
Skriňa rolovacia drevená 42x80 cm
Písací stolík 96x42x60 cm
Kontajner 4 zásuvka s policami 60 x 43 cm

Konkurzy a reštrukturalizácie
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
10
6
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
1
1
1
1
1
6
9
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Telocvičňa

Náraďovňa telocvičňa

Kuchynka
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10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
80,00
100,00
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
100,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
60,00
90,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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947
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961
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967
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969
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971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

Konkurzy a reštrukturalizácie

Kontajner vys s jednou policou 43x60 cm
Držiak na PC
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Drôtený kôš
Reproduktor
Ovládač reproduktoru
Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Parapet plastový 175 cm
Garniža + záclona 175 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Vypínač svetlo
Drôtený kôš
Stropné svietidlo
Svetlo nástenné
Reproduktor
Ovládač reproduktoru
Zásuvka 230 V
Lehátko masážne
Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Parapet plastový 175 cm
Garniža + záclona 175 cm
Vitrína vstavaná
Osvetlenie vitríny bodové
Barový pult atip polkruh kameň /drevo
Pracovná doska kameň 10 bm
Nerez dres 40x33
Nerez dres 30x15
Batéria
Vstavaný chladiaci box nerez
Skrinka drevená dvojdverová 115x77x60
Skrinka drevená jednodverová 60 x 55x 95
Skrinka drevená jednodverová 1 šuplík 60x55x75
Skrinka drevená jednodverová 75x45x60 cm
Skrinka drevená jednodverová 75x29x60 cm
Skrinka drevená 5 políc + 1 šuplík 90x75x58 cm
Polic skriňa drevo oblúk 385 x145x
Zásúvka 230 V
Podsvietenie pracovnej dosky
Ovladač audio
Vypínač osvetlenie
Zásuvka TV
Zásuvka 230 V
Svietidlo stropné
Vstavané svetlo do sadrokartónu
Svietidlo bodové nad barom
Svetlo bodové vestibul
Reproduktor
Skrinka hasiaci prístroj
Sedačka biela kožená biela 8 miestna
Biele kreslá kožené
Dvere hnedé drevené 90 cm
Dvere hnedé drevené 90 cm
Dvere hnedé drevo 80 cm
Dvojkrídlové drevené dvere hnedé 130 cm
Dvere hnedé drevené 80 cm
Dvere hnedé drevené 60 cm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
15
1
9
2
11
4
16
21
37
9
1
1
5
1
1
1
1
2
3

Individuálny telocvik I

Individuálny telocvik II

Vestibul – 1 poschodie

Sklad upratovanie
Sklad čistiace potreb
Rozvod TV,LAN, telefón
Elektro rozvádzač

Deň vydania: 16.01.2020
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
150,00
10,00
90,00
20,00
110,00
40,00
160,00
210,00
370,00
90,00
10,00
10,00
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
30,00
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Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Dávkovač vône
Kameň pult 270 x 53
Umývadlo + batéria
Dávkovanie mydla
Dávkovač utierok
Zrkadlo 62x93 cm
Drôtený kôš
WC misa
WC kefa + držiak
Držiak toaletného papiera
Držiak hygienických potrieb
Nerez kôš
Dvere hnedé drevené 80 cm
Dvere hnedé drevené 60 cm
Kamenný pult 225 cm
Umývadlo+batéria
Zrkadlo 78x93 cm
Zrkadlo 52x93 cm
Zrkadlo 63x93 cm
Dávkovač mydlo
Dávkovač utierky
Drôtený kôš
Pisoár
WC misa
WC kefa + držiak
Držiak toaletného papiera
Dávkovač vôňa
Vstavané svetlo do sadrokartónu
Reproduktor
Dvojkrídlové drevené dvere zázemie 145 cm
Pult šatňa drevo 265 cm
Vešiaková stena šatňová 141 ks vešiakov
Zásuvka 230 V
Vypínač svetlo
Bodové stropné svetlo
Dvere drevené hnedé 60 cm
Dvere dvojkrídlové hnedé drevo 180 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Technika k fontáne
Svetlo nástenné
Svetlo stropné
Dvere hnedé drevené 90 cm
Odsúvacie dvere biele drevené 80 cm
Písací stolík s policovou nadstavbou 140 x80 cm
Písací stolík s 4 kontajner šuplik140x 65 cm
Držiak PC
Skrinka 3 dverová 153x 75 cm
Skrinka umývadlová kameň atip 145x53x86 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierové utierky
Drotený kôš
Zrkadlo s bielym rámom 110 x100 cm
Kabínky so závesmi
Lehátka
Skrinky vstavané biele drevo 65x220x32 cm
Kreslo biele otočné
Kreslo čierne otočné
Stolička biela otočná
Stolička biela pevná
Vypínač svetlo

7
2
1
1
3
1
1
2
1
3
3
3
3
3
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
1
6
2
1
1
1
2
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
12
10
4
1
1
1
1
19

WC ŽENY

WC MUŽI

Šatňa

Herňa sklad

Elektroliečba

Deň vydania: 16.01.2020
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

70,00
20,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
20,00
10,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
20,00
10,00
30,00
10,00
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1133
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Ovládač zvuku
Nástenné svetlo
Stropné svetlo
Reproduktor
Vstavené svetlo do sadrokartónu
Ovládanie reproduktoru
Zásuvka 230 V
Podsvietenie sadrokartón obdĺžnik
Myaction – tens
Guidance
Phyaction
Biolampa
Ultrazvuk
Hydrogalvan
Diatermia
Pamatron
Plastové okno pevné
Plastové okno otváracie
Plastové parapety 275 cm
Plastové parapety 550 cm
Garnižla + záclona 275
Garnižla + záclona 550 cm
Sklenená stena plastová s 2 otv. Oknami 560 cm
Sklenená plast stena s 1 otvor oknom + bal dvere 560 cm
Parapet kameň 560 cm
Žalúzia + záclona 560 cm
Dvere hnedé drevené 90 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Dvere biele drevené 80 cm
Dvere biele drevené 70 cm
Dvere biele drevené 60 cm
Dvere biele drevené 100 cm
Vypínač svetlo
Svetlo 2 x 36 W
Zásuvka 230 V
Skrinka plechová dvojdverová 60 x180 x50
Trojsedačka kovovoá šedočierna
Vypínač svetla
Stropné svetlo
Zásuvka 230 V
Skrinka plechová dvojkrídlová 60x180x50
Stolička šedá
Svetlo stropné
Vypínač svetlo
Zásuvka 230V
Vypínač svetlo
Vypínač svetlo
Nástenné svetlo
Garniže+ záclona 275 cm
Garniže+ záclona 550 cm
Sklenená stena 560 cm plast s dvomi otv. oknami
Sklenená stena s jedným otvoreným oknom a bal.dvere
Parapet kameň 560 cm
Žalúzia + záclona 560 cm
Dvere AL dvojkrídlové 175x225 cm
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Únikové svetlo
Vypínač svetlo
Čítačka náramkov
Vstavaný fén
Zásuvka 230 V
Nástenné svietidlo

1
1
1
17
12
11
16
4
2
1
2
2
2
1
2
2
5
5
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
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2
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10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Prístroje Elektro
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Šatňa zamestnanecká vaňové 10,00
oddelenie
10,00
10,00
10,00
10,00
Sklad prádla – špinavé
10,00
plachty
10,00
10,00
10,00
Šatňa ženy
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Šatňa muži
10,00
10,00
10,00
10,00
Vestibul – šatne
10,00
10,00
10,00
10,00
Točité schodište
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
170,00
120,00
110,00
160,00
40,00
20,00
10,00
20,00
20,00
20,00
10,00
20,00
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10,00
20,00
10,00
20,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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10,00
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10,00
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10,00
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10,00
80,00
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10,00
30,00
30,00
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1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144

Nástenné svietidlo
Umývadlo + batéria
Zrkadlo 75 x 150 cm
Zrkadlová skrinka trojdverová 150x85x58 cm
Skrinka hasiaci prístroj
Pult rohový 127 x 150 cm s policami + stolík
Závesná skrinka štvordverová 225 x 71 cm
Stolík písací 225 s dvomi 4 zostavami
Telefón Alcatel
Stolička otočná čierna
Kôš odpadkový

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1145

Svietidlo vstavané do sadrokartónu

5

1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195

Skrinka hasiaci prístroj
Orientačný evakuačný plán
Vypínač svetlo
Bodové svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Únikové svetlo
Dvere drevene hnedé 60 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Zrkadlo 95x140 cm
Pisoár
WC Misa
WC držiak + kefa
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Dávkovač vôňa
Držiak toaletného papiera
Dvere drevene hnedé 60 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Dávkovač vôňa
Drôtený kôš
WC Misa
WC držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Držiak hygienických potrieb
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Zrkadlo 145x95 cm
Dvere drevené biele 60 cm
Svetlo do sadrokartónu
Vypínač svetlo
Točité schody
Vypínač svetlo
Svetlo stropné
Zásuvka 230 V
Dvere drevene biele 60 cm
Dvere drevene biele 70 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Batéria sprchová + sprcha
WC misa

2
4
4
4
10
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
1
1
1
1
1
3
4
1
1

Vodoliečba
poschodie
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vestibul

-2

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Vodoliečba
oddelenie
2.posch.
Schodište
-3 10,00
poschodie na -2 poschodie
10,00
10,00
10,00
Schodište
vestibul
–
2
10,00
poschodie
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
WC muži
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
WC ženy
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Sklad čistiacich potrieb
10,00
10,00
10,00
10,00
Sklad minerál vody
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
WC personál
10,00
10,00
10,00

30,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
20,00
40,00
40,00
40,00
100,00
50,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
40,00
10,00
10,00
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WC držiak + kefa
Kôš plastový
Držiak toaletného papiera
Držiak hygienických potrieb
Dvere drevené biele 90 cm
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Umývadlo + batéria
WC misa
WC držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Držiak hygienických potrieb
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Kôš plastový
Dvere biele drevené 60 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Kôš drôtený
WC misa
WC držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Kôš plastový
Držiak hygienických potrieb
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Dvere biele drevené 60 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Kôš drôtený
Pisoár
WC misa
WC držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Kôš plastový
Držiak hygienických potrieb
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Veslice
Bicykel stacionárny
Posilovacia lavica
Posilovací stroj so závažím
Stojan s činkami
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
ovládač reproduktor
Reproduktor
Svetlo stropné do sadrokartónu
Dátová zásuvka
Sklenená stena s dvoma otváracími oknami 560x220
Dvere biele drevené 90 cm
Vypínač
Svetlo stropné do sadrokartónu
Regál 120x200x42
Dvere biele drevené 80 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Masáž lehátko
Stolík písací 96x60 cm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
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1
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1
1
1
1
1
2
2
2
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1
1
1
1
1
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4
4
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Imobilné WC

WC ženy

WC Muži

Posilovňa

Sklad prádla
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Štvorzásuvky kontajnerové s poličkami 43x60 cm
Otočná stolička biela
Závesná skrinka s rolo. dvierkami s 2 police 140x55x35
umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Kovový vešiak
Svetlá nástanné
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Podsvietenie sadrokartón štvorec
Reproduktor
Sklenená stena s 2 oknami 220x560 cm plastová
Garnižla + záclona 560 cm
Plastový parapet 560 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Masáž lehátko
Stolík písací 96x60 cm
Štvorzásuvky kontajnerové s poličkami 43x60 cm
Otočná stolička biela
Závesná skrinka s rolo. dvierkami s 2 police 140x55x35
Svetlá nástanné
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Podsvietenie sadrokartón štvorec
Ovládač reproduktoru
Reproduktor
Sklenená stena s 2 oknami 220x280 cm plastová
Garnižla + záclona 280 cm
Plastový parapet 280 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Šatňová skrinka180 x30x21 cm
Prezliekacia kábína
Zrkadlo 50 x 166 cm
Vypínač svetlo
Svetlo zabudované do sadrokartónu
Reproduktor
Koš nerezový
Dvere biele drevené 90 cm
Šatňová skrinka180 x30x21 cm
Zásuvka 230 V
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartonu
Reproduktor
Plastová sklenená stena 560 x220 cm o 2 otvar. Oknami
Parapet plast
Garniža + záclona 560 cm
Fínska sauna
Elektrická pec
Drevené lavice
Drevený podhlavník
Drevené vedro s naberačkou
Sklenené dvere 70 cm
Nerezová pitná fontána
Vstavané svetlo do sadrokartonu
Bodové svetlo
Podsvietený sadrokartón veľký kruh

1
1
1
1
1
1
1
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1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
3
2
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1
1
1
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1
21
5
2
1
6
2
1
1
21
1
1
3
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
4
20
1
1

Individuálny telocvik I

Individuálny telocvik II

Šatňa muži

Šatňa ženy

Vodoliečba

Deň vydania: 16.01.2020
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
20,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
210,00
50,00
20,00
10,00
60,00
20,00
10,00
10,00
210,00
10,00
10,00
30,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
40,00
200,00
10,00
10,00

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

446

Obchodný vestník 10/2020
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383

Konkurzy a reštrukturalizácie

Podsvietený sadrokartón malý kruh
Podsvietený sadrokartón kruh Whirpoll
Reproduktor
Únikové svetlo
Podsvietený sadrokartón nad podvodnou masážou kruh
Podsvietený sadrokartón nad podvodnou masážou štvorec
Nástenné svetlá
Dvere biele drevené 90 cm
Sklenené dvere 70 cm
Vypínač svetlo
Svietidlo 2x36 W
Technické vybavenie fínskej a parnej sauny
Okrúhle sprchy
Podomietková sprcha
Sprchová hadice
Stropné svetlo taniere
Nástenné svetlo taniere
Whirpool
Strojovňa pre whirpool
Dvere biele drevené 90 cm
Technická časť pre whirpool
Ovládací panel pre whirpool
Umývadlo +batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Masážne lehátko
Písací stolík 94x55
Stolík s výsuvným boxom+ 1 polica 43x55 cm
Závesná skrinka s dverami 60 x 43 cm
Nástenné svietidlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Dvere biele drevo 90 cm
Zásuvka 230 V
Drevená stena presklená s jed. dverami 320x238 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Masážne lehátko
Písací stolík 70x55
Stolík s výsuvným boxom 1 polica 43 x 60 cm
Závesná skrinka plné dvere 43 x 60 cm
Závesná skrinka plné dvere 70 x 60 cm
Parapet 265 cm
Sklenená stena plast s jed. ot. Oknom 265x155 cm
Garnižla + záclona 265 cm
Zásuvka 230 V
Telefón Alcatel
Telefónna zásuvka+ dátova
Ovládač reproduktora
Reproduktor
Dvere biele 90 cm
Nástenné svetla
Lehátka
Nástenné svetlá
Reproduktor
Ovládač reproduktoru
Plast sklen. stena a otváracie okno 270 x 155 cm
Parapet plastový 270 cm
Garnižla + záclona 270 cm
Lehátka
Nástenné svetlá
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4
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1
1
1
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1
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Saunové zázemie
Sklenené dvere 70 cm

Technická
sauny

miestnosť

Masážna miestnosť I

Masážna miestnosť II

Malá leháreň

Deň vydania: 16.01.2020
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Osvetlenie bodové vytríny
Podsvietenie sadr. Štvorec
Podsvietenie sadr kruh
Reproduktor
Ovládač reproduktor
Zásuvka 230 V
Sklenená plastová stena s dvoma otvár oknami 560 x155
Garnižla + záclona 560 cm
Parapet plast 560 cm
Odsúvacie dvere biele drevené dvojkrídlové 900 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Vypínač svetlo
Nástanné svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Skrinka hasiaci prístroj
Vstavaná skrinka 2 dvere+ 2 police+ 2 bod svetelá
Vaňa podvodná masáž
Vírivka dolné končatiny
Plastové schodíky
Nerez šlapačky
Podomietková batéria
Vírivka na horné končatiny
Biela otočná stolička
Plastová sklenená stena s 2 otvár i oknami 560 x155 cm
Plastový parapet 560
Garnižla + záclona 560 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Sklenená stena s jed. otváraním 275 cm
Garnižla + záclona 275 cm
Škótsky strek – zariadenie
Svetlo nástenné
Madlo nerezové
Dvere dvojkrídlo hliník sklo 190 cm
Biele kožené trojsedačky
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Vstavané svetlo do sadrokartónu 4 x 18 W
Núdzové svetlo nástenné
Únikové zelená šípka
Reproduktor
Svetlo (Nevstupovať) laser
Skrinka s hasicim prístrojom
Garnižla + záclona 560 cm
Parapet kameň 560 cm
Sklenená stena plast
Sklenená stena otvorené okno 560 cm
Biele dvere s mriežkou 60 cm
Vypínač svetlo
Svetlo stropné
Odsávanie
Biele dvere drevené 80 cm
Vypínač svetlo
Svetlo stropné
Technika výťah
Lámacie dvere biele 273 x235
Racková skriňa
Elektrická skriňa
Regál plechový trojitý štvor – policový 200x40x305
Skrinka dvojdverová šedá drevo 190 x 80 cm
Skrinka dvojdverová šedá plech 195 x 93 cm
Sterilizačný prístroj
Radiátor
Vypínač svetlo
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Veľká leháreň
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Schodište k bazénu
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Škótsky strek
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Ambulancie -2 poschodie
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Sklad NO
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Strojovňa výťahu
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Sklad
dezinfekčných
10,00
prostriedkov
10,00
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10,00
10,00
30,00
10,00
40,00
20,00
10,00
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Svetlo vstavané do stropu
1
Zásuvka 230 V
1
Dvere biele s mriežkou 80cm
1
Dvere biele drevo 80 cm
1
Skrinka dvojkrídlová šedá 190 x 80 cm
1
Registračná kovová štvorpolica 200x 104 x 42
5
Písací stolík šedý 79 x 140 cm
1
Šuplík kontajnerový 4 x
1
Závesná skrinka rol. Dvere + 2 police 140x55x36 cm
1
Vypínač svetlo
1
Svetlo vstavané do sadrokartónu
1
Zásuvka 230 V
2
Dvere biele s mriežkou 80 cm
1
Skrinka šedá drevo 190 x 80 cm
1
Písací stolík šedý 120 x60 cm
1
Lehátko
1
Biela stolička
1
Biele otoč kreslo
1
Radiátor
1
Kôš drôtený
1
Svetlo vstavané do stropu
1
Zásuvka 230 V
2
Prístroj laser čierny šedý
1
Prístroj laser modrošedý
1
Dvere biele drevené 90 cm
1
Zoznam administratíva
1
Dvere biele s mriežkou 80 cm
1
Skrinka plechová dvojdverová 180x61x50
3
Stôl 78x140 cm
1
Stoličky biele
4
Stolička šedá
1
Potravinová skrinka so vstavanou chladničkou + rolovacie
1
+ otváracie dvere + 2x šuplík 180 x80x 60
Vypínač svetlo
2
Svetlo vstavané do sadrokartónu
1
Radiátor
1
Dvere biele drevené 60 cm
1
Batériová sprcha + držiak
1
Svetlo vstavané do sadrokartónu
1
Radiátor
1
Dvere biele drevené 60 cm
1
WC misa
1
WC Držiak + kefa
1
Držiak toaletného papiera
1
Kôš drôtený
1
Dávkovač papiera
1
Dávkovač mydlo
1
Umývadlo + batéria
1
Radiátor
1
Vypínač svetlo
1
Svetlo vstavané do sadrokartónu
1
Zrkadlo 60 x 40 cm
1
Dvere biele drevené s mrižkou 80 cm
1
Vypínač svetlo
1
Svetlo vstavané do sadrokartónu
1
Výlevka + batéria
1
Dvere biele drevené s mriežkou 80 cm
1
Kamenný pult 97x55 cm
1
Umývadlo + batérie
1
Dávkovač mydla
1
Dávkovač papierových utierok
1
Kôš drôtený
1
Zrkadlo 67 x 90 cm
1

Registratúrne stredisko

Laserotereapia

Spisovňa

Denná miestnosť sestry

Sprcha

WC

Upratovačky
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Radiátor
Vypínač svetlo
Svetlo vstavené do sadrokartónu
Dávkovač vône
Reproduktor
WC dvere biele drevo 60 cm
WC misa
Držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Držiak hygienických potrieb
Vstavané svetlo do sadrokartónu
Nerezový kôš
Nerezový vetrák
Kamenný pult 100x55
Umývadlo + batérie
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Radiátor
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Zrkadlo 70 x 90 cm
WC drevo biele 80 cm
Kamenný pult 100 x 55 cm
Umývadlo + batérie
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Radiátor
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Zrkadlo 70 x 90 cm
WC dvere biele drevené 60 cm
Pisoár
WC misa
Držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Dávkovač vôňa
Dvere biele 90 cm
Skriňa dvojkrídlová bledošedá 80x193x42 cm
Písací stolík rohový 180 x 120 cm
Kontajner 4 šuplík
Stolík atip polkruh 79x120 šedá noha
Skrinka rolovacie dvere 80 x42x76 cm
Skriňa závesené rolovacie dvere + 2 police 140x55x36
Biela stolička
Otáčacia biela stolička
Držiak PC
PC HP + klávesnica, myš, monitor
Telefón Alcatel
Tlačiareň Xerox
Skartovačka
Umývadlo + batéria
Zásuvková skrinka nad umývadlom 39x60x14
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230 V
Dátová zásuvka + telefón
Parapet plast 275 cm
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1
2
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WC ženy

WC muži

Vedúca sesta
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Garnižla + záclona 275 cm
Okno plast pevné
Okno otváracie
Radiátor
Dvere biele 90 cm
Vešiak kovový
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Dávkovač papiera
Kôš drôtený
Zrkadlová skriňa nad umývadlo 40 x 60 x14
Lehátko
Stoličky biele
Otáčacie kreslo biele
Písací stolík rohový 160x110 cm
Držiak PC
PC Dell + klávesnica, myš, monitor
Telefón Alcatel
Skrinka 8 šuplík 2 police 60x86 cm
Skrinka so vstavanou chladničkou
Zásuvkové skrine rolovacie dvere + 2 police 140x55x36
Skrinka 2 plné dvere + 2 x sklenené dvere 195x80x42 cm
Radiátor
Parapet 275 cm
Okno pevné
Okno otváracie
Garnižla + záclona 275 cm
Vypínač svetla
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230 V
Dátová zásuvka + telefón
Dvere biele drevené 90 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Skrinka nad umývadlo + zrkadlo 40x60x14 cm
Dávkovač papierových utierok
Kôš drôtený
Kôš nerezový
Stolík písací rohový 110x160 cm
Písací malý stolík 44x70x66 cm
Stolička biela
Kreslo biele otočné
Lehátko
Skrinka 8 šuplík + 2 police 60x86 cm
Skrinka vstavané s chladničkou 60x60 cm
Skrinka 2 plné dvere + 2 x sklo 195x80x42
Závesné skri. rolovacie dvere + 2 police 140x55x36 cm
Držiak PC
PC HP + klávesnica, myš, monitor
Telefón Alcatel
Tlačiareň
Kovový stolík na kolieskach 70x50x95 cm
Radiátor
Okno pevné
Okno otváracie
Parapet plast 275 cm
Vypínač svetlo
Vypínač osviežovač vzduchu
Reproduktor ovládanie
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230 V
Dátová zásuvka + telefon
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Ambulancia MUDr. Pál

Ambulacia sestry

Deň vydania: 16.01.2020
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
60,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
60,00
10,00

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

451

Obchodný vestník 10/2020
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dvere biele drevené 90 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač toaletného papiera
Drôtený kôš
Nerezový kôš
Skrinka nad umývadlom 40 x60 x14 cm
Rohový písací stolík 110x160 cm
Skrinka rolovacie dvere 78x160 cm
Kontajner 4 zásuvky 60x44 cm
Držiak PC
PC Dell, HP
Tlačiareň
Klávesnica + myš +monitor
Telefón Alcatel
Zásuvka skri rolovacie dvere + 2 police 140x55x36 cm
Stolík 78x80 cm
Vstavaná skrinka s chladničkou 60x60 cm
Registračné skrinky 66x40 cm
Skrinky 2x plné dvere 2xsklen dvere 195x80x40x cm
Kovový stolík na kolieskach 70x50x95 cm
Stolička
Otočné kreslá biele
Radiator
Parapet plast 275 cm
Garnižla + záclona 275 cm
Okno pevné
Okno otváracie
Ergometer
Echo srdca
Kyslík + zdravotný stojan
Stojací tlakomer
Vypínač svetla
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230 V
Dátová + telefón
Regále kovové 20 policové 508 cm
Regal kovový 8 policový 205 cm
Dvere drevené biele s mriežkou 80 cm
Dvere biele drevené 80 cm
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Zásuvka 230 V
Dvere biele s mriežkou 80 cm
Skriňa dvojkrídlová šedá 193x80x42 cm
Skriňa dvojdverová šedé 118x80x42xcm
Stolík šedý 120x60x76 cm
Radiátor
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Zásuvka 230 V
Dvere biele drevené 90 cm
Písací stolík písací rohový 86x60x76x cm
Kontajner 8 zásuvkový 86x60x76 cm
Skrinka so vstavanou chladničkou 60x60 cm
Skriňa
PNZ
Sklenené dvierka 192x79x42x cm
Lehátko
Závesná skrinka rolovacie dvere + 2 police 140x55x36 cm
Držiak kovový
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
9
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Deň vydania: 16.01.2020

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Kardio
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Sklad vedúca sestra
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Sklad liekov a zdravotníckeho 10,00
materálu
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
20,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
90,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
20,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dávkovač papierových utierok
Zásuvková skrinka nad umývadlom 40x60x140 cm
Kôš drôtený
Kôš plastový
Vypínač svetla
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230 V
Dátová + tel zásuvka
Držiak PC
Tlačiareň nefunkčná
PC HP, klávesnica+myš+monitor
Telefón
Radiátor
Parapet plast 275 cm
Garnižla + záclona 275 cm
Okno plastové otváracie
Okno plastové pevné
Biela otočná stolička
Biela stolička
Dvere biele drevené 90 cm
Písací stolík rohový 60x110x77 cm
Kontajner 8 zásuviek 86x60 cm
Skrinka so vstavanou chladničkou 60x60
Lehátko
Zásuv skrinka rolovacie dvere + 2 police 140x55x36 cm
Kôš drôtený
Biela stolička
Otočná biela stolička
Vypínač svetlo
Čitačka RTG
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230V
Dátová zásuvka + telefón
Držiak PC
Monitor+klávesnica+ myš
Tlačiareň
Telefón Alcatel
Parapetplast 275 cm
Garnižla + záclona 275cm
Radiátor
Okno plastové otváracie
Onkou plastové pevné
Skrinka 2 plné dvere a 2 sklenené dvere 192x79x42x cm
Dvere biele drevené 90 cm
Písací stolík 160 x110x77x cm
Skrinka vstavané s chladničkou 60x60
Lehátko
Skrinka dvojdverová plné dvere 192x79x42 cm
Záves skrinka rolovacie dvere + 2 police 140x55x36 cm
Vešiak kovový
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Kôš plastový
Kôš drôtený
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230V
Dátová zásuvka + telefón
Držiak PC
Monitor+klávesnica+ myš
Tlačiareň
Telefón Alcatel

1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
1
1
1
1
1
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10,00
10,00
10,00
Ambulancia MUDr. Štipková 10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Ambulancia MUDr. Michal 10,00
Važan
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Ambulancia MUDr. Bačíková 10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
30,00
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821

Konkurzy a reštrukturalizácie

Parapetplast 275 cm
Garnižla + záclona 275cm
Radiátor
Okno plastové otváracie
Okno plastové pevné
Dvere biele drvené 90 cm
Biele stoličky
Vešiak kovový
Skrinka plné dvere 40x42x85x cm
Skrinka 3 police 40x114
Skrinka 2 x plné dvere + 2x sklo 280x80x42 cm
Písací stolík 180x79x76 cm
4 Kontajner zásuvkový
Skrinka zatváracia rolovacie dvere 140x55x36 cm
Stolička otočná
Držiak PC
Telefón Alcatel
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Kôš plastový
Kôš drôtený
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Dátová zásuvka + telefón
Radiátor
Parapetplast 275 cm
Garnižla + záclona 275cm
Okno plastové otváracie
Okno plastové pevné
Stojan na CO2
Prístroj plynové injekcie INDAP Insue
Záves+ garnižla 80 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Vešiak kovový
Písací stolík rohový 60x110x77 cm
Kontajner 4 zásuvkový + polica
Závesná skrinka rolovacie dvere + 2 pol 140x55x36 cm
Otočná stolička biela
Lehátka
Držiak PC
PC HP
Klávesnica+ myš
Tlačiareň XEROX 3250
Telefón Alcatel
Nerez kôš
Stojan na CO2 fľaša
Dávkovacie zariadenie na CO2
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Závesná skrinka nad umývadlo 40x60x14 cm
Kôš drôtený
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230 V
Dátová zásuvka + telefón
Radiátor
Parapetplast 275 cm
Garnižla + záclona 275cm
Okno plastové otváracie
Okno plastové pevné

1
1
1
1
1
1
5
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
1
1
1

Plynové injekcie

Suchý uhličitý

Deň vydania: 16.01.2020
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dvere biele drevené 90 cm
1
Umývadlo + batéria
1
Dávkovač mydlo
1
Dávkovač papierových utierok
1
Drôtený kôš
1
Skrinka s umývadlom kameň 90x70x90 cm
1
Skrinka s umývadlom kameň 90x70x90 cm
1
Batéria nástenná
1
Destilačný prístroj DENYWA 3
1
Písací stolík 120x70x75 cm
2
Kontajner 3 zásuvkový
1
Stolík – odpružený kamenná doska s jedným šuplíkom
1
90x60x75 cm
Pracovný pult kameň 5 dveroví 300 x70x89 cm
1
Pracovný pult kameň 2pevné 5 šuplik 300 x70x89 cm
1
Stoličky biele
3
PC + klávesnica+ monitor+ myš
1
Chladnička
1
Sterilizátor
1
Inkubátor
1
Laborátórne váhy
1
Centrifuga 1x selecta
1
Humaclot
1
Spinereact
1
Vypínač svetlo
1
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
3
Zásuvka 230 V
12
Dátová zásuvka + telefón
1
Radiátor
1
Parapet plast 275 cm
1
Garniža + záclona 275cm
1
Okno plastové otváracie
1
Okno plastové pevné
1
Dvere drevené hnedé 90 cm
1
Umývadlo + batéria
1
Dávkovač mydlo
1
Dávkovač papierových utierok
1
Výlevka
1
Batéria nástenná
1
Skrinka nad umývadlom 40 x 60 x 14 cm
1
Kôš nerez
1
Kožené biele kreslo
1
Otočná biela stolička
1
Písací stôl 180x78 cm
1
Stôl polgulatý 1 noha 120x78 cm
1
Skrinka závesná rolovacie dvere + 2 police 140x55x36 cm
1
1 ks
Vypínač svetlo
1
Zásuvka 230 V
5
Radiátor
1
Parapet plast 285 cm
1
Garniža + záclona 285cm
1
Okno plastové otváracie
1

Laboratórium

Odberová miestnosť

Deň vydania: 16.01.2020
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00

10,00

10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
120,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00

10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“, so
sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 (ďalej len „Úpadca“) vyhotovil dňa 13.01.2020 doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu o nové súpisové položky majetku nasledovne:

Hnuteľné veci v stave opotrebenia primeraného užívaním za účelom prevádzky podniku Úpadcu
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Súp.
položka
por. č.
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

Názov / opis veci

Konkurzy a reštrukturalizácie

Počet
Umiestnenie
(ks)

Nachádzajúce sa: Bazénové oddelenie -3.posch., KD Poľana
WC misa
2
WC kefa
2
Držiak na toaletný papier
2
Nerezový kôš
2
Držiak hyg. potrieb
2
Svietidlo stavané do stropu
3
Dávkovač vôňa
1
Reproduktor
1
Dávkovač mydla
1
Dávkovač papierových utierok
1
Drôtený kôš
1
Zrkadlo 94x118 cm
1
Umývadlo + batéria
1
Dvere drevo 2x60 cm
2
Dvere drevo 1x90 cm
1
WC misa
1
WC kefa
1
Držiak na toaletný papier
1
Pisoár
2
Reproduktor
2
Svietidlo stavané do stropu
3
Dávkovač mydla
1
Dávkovač papierových utierok
1
Drôtený kôš
1
Umývadlo + batéria
2
Dvere drevo 60 cm
1
Dvere drevo 90 cm
1
Dvere drevo 80 cm
1
Dvere drevo 80 cm
1
Svietidlo stropné
1
Vypínač svetlo
1
Kreslo červená koža
10
Bar- stena 235 cm
1
Stena 315 cm (dvierka sklo, drevo)
1
Pult 235x275x220 cm
1
Dvere lietačky
1
Dvere s oknom 80 cm
1
Svietidlá bodové
12
Štvorec svetlo
8
Reproduktor
8
Vypínač svetlo
2
Podsvietenie sadrokartón štvorec
1
Pult 2 police + 3 šuplíky 3x dvierka 265x93 kameň
1
Pult 180x135 cm, 4 – police kameň
1
Stolík ovál kameň 98 x 168
1
Rohový regál drevo 245x230 cm
1
Police na stenu 200x150 cm
2
Drevená odsúvacia stena 230 x 380 cm
1
Plastová štvorsedačka modrá
1
Hasiaci prístroj
1
Dvere AL vchodové 175x235x
1
Svietidlo vstavané do sadrokartónu
6
Svietidlo stropné
1
Reproduktor
3
Vypínač svetlo
3
Pult účko 100x330x100 cm s policami 8x šuplík
1
Skrinka biela 65x75 cm
1
Skrinka biela 128x76 cm
1
Telefón Alcatel
1

WC ženy - vestibul

WC muži - vestibul

Sklad Recepcia

(-)3p. Vestibul

Butik

Recepcia pult

Deň vydania: 16.01.2020

Jednotková
cena (€)

Súpisová
hodnota (€)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
500,00
200,00
200,00
1,00
1,00
5,00
10,00
30,00
1,00
15,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1,00
10,00
10,00
30,00
1,00
50,00
50,00
50,00
20,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1000,00
500,00
200,00
200,00
290,63
92,83
60,00
80,00
240,00
2,00
15,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
1,00
60,00
10,00
90,00
3,00
50,00
50,00
50,00
20,00
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231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

Zásuvky 230 V
Zásuvka dátová + telefónna
Lehátka
Ohrev parafín
Kovový stolík na kolieskach
Stolička
Sprchová batéria s držiakom +hadicou
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papier
Drôtený kôš
Svietidlo vstavané do sadrokartónu
Svietidlo stropné
Vypínač svetlo
Reproduktor
Ovládač zvuk
Zásuvky 230 V
Okná plastové vetracie
Parapet plastový 560 cm
Garniža 560 cm
Záclona
Dvere biele drevo 90cm
Dvere biele
Vypínač svetlo
Vstavané svetlo do sadrokartónu
Stolík písací 60 x 120 cm
Vešiak drevený
Umývadlo s batériou
Dávkovač mydla
Dávkovač papier
Drôtený kôš
Svietidlo vstavané do sadrokartónu
Nástenné svetlo
Vypínač svetlo
Reproduktor
Ovládač zvuku
Zásuvky 230V
Dátová zásuvka + telefónna
Okno plastové pevné
Okno plastové vetracie
Parapet plast 275 cm
Garniža 275 cm
Záclona
Biela otočná stolička
Dvere biele drevo 90 cm
Dvere biele 80 cm
Vstavané svetlo
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Prístroj OXITER VISIONAIERE 5
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Vypínač svetlo
Kovový stolík na kolieskach
Dvere biele drevené 80cm
Stolík drevo hnedý
Kreslo kožené polohovateľné
Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Parapet plastový 270 cm
Garniža 270 cm
Svetlo nástenné
Svietidlo stropné
Reproduktor

Konkurzy a reštrukturalizácie
4
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
5
2
2
4
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Deň vydania: 16.01.2020

1,00
1,00
20,00
100,00
20,00
1,00
1,00
50,00
1,00
1,00
1,00
10,00
Parafín
10,00
1,00
30,00
30,00
1,00
100,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Sklad čistého prádla za
1,00
pultom parafín
20,00
20,00
20,00
50,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00
1,00
30,00
Masáž klasická
30,00
1,00
1,00
50,00
50,00
1,00
1,00
1,00
20,00
1,00
1,00
20,00
Sklad
prístrojov
20,00
oxygenoterapia
1,00
500,00
20,00
1,00
Sklad prádla HKT
20,00
1,00
20,00
50,00
50,00
50,00
1,00
1,00
Oxygenoterapia
20,00
20,00
30,00

4,00
1,00
100,00
200,00
20,00
1,00
1,00
50,00
1,00
1,00
1,00
50,00
20,00
2,00
120,00
30,00
4,00
200,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00
20,00
50,00
1,00
1,00
1,00
40,00
40,00
1,00
30,00
30,00
4,00
1,00
50,00
50,00
1,00
1,00
1,00
20,00
1,00
1,00
20,00
20,00
1,00
500,00
20,00
1,00
20,00
1,00
20,00
50,00
50,00
50,00
1,00
1,00
40,00
20,00
30,00
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294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

Konkurzy a reštrukturalizácie

Ovládač reproduktor
Vypínač svetla
Zásuvka 230 V
Zásuvka telefónna
Dvere biele 80 cm
Šatňová skrinka drevená šedá 38x200 cm
Závesná skrinka 50x60 cm
Skrinka šuplík dvierka 60x93 cm
Vypínač svetlo
Svetlo do sadrokartónu
Batéria + držiak
Dvere drevené biele 60 cm
WC misa
Držiak na toaletný papier
Držiak hyg. potrieb
WC kefa
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Umývadlo+batéria
Zrkadlo 60x75 cm
Drôtený kôš
Dvere biele 90 cm
Šatňová skrinka plechová dvojdverová
Dvojsedačka
Zásuvka 230 V
Vypínač svetlo
Svetlo nástenné
Dvere biele drevené 90 cm
Vypínač svetlo
Svetlo stropné
Skrinka hasiaci prístroj
Audio plechová skriňa triton
Dvere dvojkrídlo drevo 230 x 180 cm
Svetlá nástenné
Svetlá vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Čítačka turniket
Vypínač svetlá
Zásuvka 230 V
Vstavaný fén
Skrinka s umývadlom a batériou 180x93x58 cm
Zrkadlo 175x70 cm
Sprcha + batéria
Skrinka vstavaná s dvomi policami
Únikové svetlo
Skrinka sklo
Skrinka plné dvierka drevené 193x80x42
Lehátko
Kovový stolík na kolieskach so šuplíkmi
Kreslo imobilné
Stojan na infúziu
Kyslík so stojanom
Umývadlo + batéria
Zásuvka 230 V
Dávkovač mydla
Svetlo s vypínačom
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Dvere biele drevo 90 cm
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Podsvietenie sadrový kruh
Reproduktor
Núdzové osvetlenie
Sklenená stena 120cm x480 cm

1
1
5
1
1
6
1
1
3
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
6
8
3
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
10
1
1
2
1
20
1
4
1
1

Šatňa personál – ženy

Šatňa personál - muži

Technická miestnosť

Vstup k bazénu

Ambulancia prvej pomoci

Bazén

Deň vydania: 16.01.2020
30,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00
20,00
20,00
1,00
20,00
50,00
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
50,00
1,00
1,00
20,00
20,00
50,00
1,00
1,00
20,00
20,00
1,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
30,00
1,00
1,00
20,00
20,00
1,00
20,00
20,00
1,00
20,00
20,00
20,00
20,00
50,00
20,00
1,00
50,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
1,00
100,00

30,00
1,00
5,00
1,00
20,00
120,00
20,00
20,00
3,00
80,00
50,00
40,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
50,00
1,00
1,00
20,00
160,00
50,00
1,00
1,00
20,00
20,00
2,00
40,00
20,00
20,00
20,00
120,00
160,00
90,00
30,00
1,00
2,00
40,00
20,00
1,00
20,00
40,00
1,00
40,00
40,00
20,00
20,00
50,00
20,00
1,00
50,00
10,00
1,00
1,00
40,00
20,00
400,00
20,00
120,00
1,00
100,00
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357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

Sklenené bazénové dvere dvojkrídlo 190x205 cm
Masážne lehátko
Skrinka rolovacia drevená 80 x 60 x 75
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Drôtený kôš
Nástenné svetlo
Svetlo zabudované do sadrokartónu
Zásuvka 230 V
Vypínač svetiel
Ovládač reproduktoru
Dátová zásuvka + telefónna
Reproduktor
Odsúvacie dvere biele drevené 90 cm
Stena drevo – sklo biela 305x225 cm
Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Parapetná doska plastová 275 cm
Garniža + záclona 275 cm
Lehátka
Ovládač reproduktoru
Reproduktor
Svetlo zabudované do sadrokartónu
Strop svietidlo
Parapetná doska plastová 275 cm
Garniža + záclona 275 cm
Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Šatňová skrinka 180x30x11 cm
Šatňová skrinka 90x30x16 cm
Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Prezliekacia kabínka
Zrkadlo 45x165 cm
Svetlo zabudované do sadrokartónu
Reproduktor
Zásuvka 230 V
Vypínač svetiel
Kôš nerezový

1
2
2
2
2
1
2
2
2
5
1
2
1
2
1
1
1
1
1
16
1
4
6
2
1
1
3
3
27
32
2
2
6
4
9
4
2
2
2

396

Bazén na rekreačné plávanie

2

397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

Vnútrný rehabilitačný bazén
Kúpeľ - vaňový minerálny
Kúpeľ - perličkový
Kúpeľ - sedací
Kúpeľ - vírivý, celotelový
Kúpeľ - vírivý HK, DK
Podvodná masáž
Kneippova vodoliečba
škótske streky
diatermie, ionoferéza
galvan
diadynamik
interferenčné prúdy
ultrazvuk
hydrogalvan
elektrostimulátor
bylinková sauna
suchá sauna
infrasauna

1
11
1
1
1
2
2
1
1
2
4
3
3
2
1
1
1
1
1

416

biolampa

2

417

ergometer

1

Masážne miestnosti (I, II)

Laháreň

Šatne klienti (muži, ženy)

Deň vydania: 16.01.2020
50,00
50,00
20,00
50,00
1,00
1,00
20,00
20,00
1,00
1,00
30,00
1,00
30,00
20,00
100,00
50,00
50,00
1,00
1,00
20,00
30,00
30,00
20,00
20,00
1,00
1,00
50,00
50,00
20,00
20,00
50,00
50,00
20,00
10,00
20,00
30,00
1,00
1,00
1,00

odd. Bazény na rekreačné
5000,00
plávanie
5000,00
500,00
odd. bazény a vírivé kúpele
5000,00
5000,00
2000,00
2000,00
odd. vodoliečba a masáže
2000,00
1000,00
500,00
500,00
200,00
200,00
odd. elektroliečba
200,00
500,00
1000,00
1000,00
1000,00
odd. sauny a parného kúpeľa 1000,00
1000,00
odd.
fototerapia
a
500,00
svetloterapia
500,00

50,00
100,00
40,00
100,00
2,00
1,00
40,00
40,00
2,00
5,00
30,00
1,00
30,00
40,00
100,00
50,00
50,00
1,00
1,00
320,00
30,00
120,00
120,00
40,00
1,00
1,00
150,00
150,00
540,00
640,00
100,00
100,00
120,00
40,00
180,00
120,00
2,00
2,00
2,00
10000,00
5000,00
5500,00
5000,00
5000,00
2000,00
2000,00
2000,00
1000,00
500,00
1000,00
800,00
600,00
600,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
500,00
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418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

Konkurzy a reštrukturalizácie

ECHO-srdca
1
Holter TK srdca
1
bed monitor s centrálnym monitorovacím systémom s
2
Holterovskou funkciou
EKG 12-zvodový
1
Defibrilátor
1
Prenosné EKG
1
Prenosná odsávačka
1
Kriesiaci prístroj
1
Spireta-Fluidic resuscitátor
1
Laryngoskop
1
Endotrachiálne kanyly
1
periférne kanyly
1
Nachádzajúce sa: RECEPCIA, KD Poľana
skriňa šatníková 192x61
6
trezor
1
skrinka presklená 114x40
3
skrinka 1-dverová úzka 114x40
6
skrinka 1-dverová široká 60x60
1
vešiak stojanový
1
skrinka závesná roll 140x55
4
skrinka zásuvková na kolieskach
1
skrinka zásuvková s poličkou
1
chladnička
1
písací stôl 180x79 cm
1
stolička otáčacia
2
koberec
1
rack skriňa veľká
1
rack skriňa malá
1
lekárnička
1
PC
2
telefón Alcatel
1
kôš odpakový
1
BLU 80
1
BLU 32
1
INEOS Zx 2
1
HAMA
1
Crown CTS 4200
3
Ecler APA 1400
1
Switch Linksys H81810
1
Dvere biele
3
Dvere biele s okienkom
1
Okno Al 128x190
1
Svietidlo vstavané 4x18 W
4
Vypínač svetlo
2
Svietidlo nástenne
1
Zásuvky 230 V
1
Zásuvka 400 V
1
Svietidlo stropné do sadrokartónu
2
Zrkadlo 75x40
1
Zásobník na tekuté mydlo / antikor/
1
Zásobník na papierové utierky / antikor
1
Umývadlo
1
Biely kôš
2
WC
1
WC kefa+ držiak
1
Držiak na toaletný papier
1
pult recepčný - atyp 765 cm
1
rampa s osvetlením atyp765 cm
1
lietačky na pulte
1
DELL PC OPTIPLEX 3020
1
DELL PC OPTIPLEX 760
1
Monitor
1

odd. JIS

Recepcia - WC

Deň vydania: 16.01.2020
500,00
500,00

500,00
500,00

500,00

1000,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

100,00
500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
200,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
20,00
300,00
50,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
20,00
50,00
20,00
1,00
20,00
1,00
1,00
20,00
1,00
1,00
1,00
50,00
1,00
50,00
1,00
1,00
200,00
200,00
50,00
200,00
200,00
50,00

600,00
500,00
150,00
300,00
50,00
50,00
200,00
50,00
50,00
200,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
20,00
300,00
50,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
90,00
30,00
30,00
60,00
20,00
50,00
80,00
2,00
20,00
1,00
1,00
40,00
1,00
1,00
1,00
50,00
2,00
50,00
1,00
1,00
200,00
200,00
50,00
200,00
200,00
50,00
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479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
539
540
541
542
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Klávesnica
1
telefón Alcatel ADVANCET REFLEXES
1
tlačiareň BROTHER 8520
1
platobný terminál VERIFONE vx 510
1
registračná pokladňa EPSON
2
odpakový kôš
1
požiarny panel
1
diaľkové ovládanie dverí
1
závesná skrinka na prospekty 50 x45
1
komoda + 3 zásuvky
1
stena priečinková + skrinky + police 200x270 cm
1
ovládač zvuku BLU BLU 10
1
Policová skrinka 45x72 cm
1
Skrinka na PC 29x72
4
Svietidlo pod pultom
7
Zásuvka pod pultom 230 V
12
Vypínač sv pod pultom
1
Svietidlo v rampe bodové
6
Svietidlo vstavané do stropu
3
Vypínač svetlo hala + schodištie
12
Nachádzajúce sa: Chodby 1., 2. a 3. poschodie, KD Poľana
kožená sedačka maslová
6
záclony
65
skrinky s hasacimi prístrojmi
21
svietidlá stropné
166
svietidlá nástenné
73
snímače pohybu chodby
67
reproduktory
139
požiarne hlásiče + CO + tlačitká
120
svietidlá schodište
14
snímače pohybu schodište
11
svetlo únik.východ.schodisko
4
signalizácia prvej pomoci
129
zásuvky 230V
40
zásuvky vysávač
79
vypináče svetlo
3
radiátory
36
okná pevné
55
okná vetracie
38
balkónové dvere
12
požiarne dvere chodbové presklenené
15
požiarne dvere el.rozvod
6
dvere obyčajné
5
Garniža 550 cm
14
Parapet 550 cm
13
Garniža 270 cm
10
Parapet 270 cm
6
Garniža 460 cm
1
Garniža 360 cm
3
Garniža 520 cm
1
Parapet 520 cm
1
Garniža 230 cm
2
ozvučovacia technika
1
zosilňovač
1
projektor Pionner
1
plátno
1
stôl - veľký 140x140
1
stôl malý Keridon
5
stolička - kongresová
38
záclony
10
závesy
10
odpadkový kôš
1
radiátor
4

Recepcia - pult

Priestory chodieb

Deň vydania: 16.01.2020
50,00
20,00
200,00
200,00
200,00
1,00
20,00
20,00
50,00
50,00
50,00
20,00
50,00
20,00
20,00
1,00
1,00
20,00
20,00
1,00

50,00
20,00
200,00
200,00
400,00
1,00
20,00
20,00
50,00
50,00
50,00
20,00
50,00
80,00
140,00
12,00
1,00
120,00
60,00
12,00

200,00
1,00
20,00
20,00
20,00
10,00
30,00
10,00
20,00
10,00
1,00
20,00
1,00
1,00
1,00
30,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
20,00
10,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1200,00
65,00
420,00
3320,00
1460,00
670,00
4170,00
1200,00
280,00
110,00
4,00
2580,00
40,00
79,00
3,00
1080,00
2750,00
1900,00
600,00
750,00
300,00
100,00
14,00
13,00
10,00
6,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
100,00
380,00
10,00
10,00
1,00
4,00
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543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605

okná pevné
okná vetriace
svetlá strop
svetlo nástenné
vypínače
zásuvka 230V
zásuvka - vysávač
dvere sklené
stôl veľký svetlý
Parapet 230 cm
Parapet 260 cm
Parapet 70 cm
Garniža 230 cm
Garniža 260 cm
Garniža 70 cm
kôš odpakový
zásuvka TV
flipchart
zásuvka vysávač
požiarky hlásič
kreslo kožené hnedé
žalúzie na oknách
Umývadlo+ batéria
Zrkadlová skrinka
Ille dávk.mydlo+utierka+kôš sieť
Antikor.kôš
Stolička pevná kož.s oper.
Stolička otáč.kož. s opierk.
Prac. stôl
Skrinka zasúvacia, rolet.
vyšetrovacie lehátko
Lieková skrinka
Manipulačný stolík
Skrinka 4-dverová
Antikor.vešiak
Signaliz.zariadenie+telefón
Počít HP
Tlačiareň
Počít.kompl.;Ekona
Tlakomer
Fonendoskop
Glukomer
Stropné svetlo
Vypínač
Zásuvka 230V
Zásuvka dátová
Pracovný stôl
Stôl so 4 zásuvk
Chladnička
Elektricky ovl.posteľ
Stojan na O2
Kyslíková fľaša
Infuzny stojan
Monitor Ekona
Ekg prístroj
Skrinka pod EKG
Sedačka na prepavu pacientov
Defibrilátor
Odsávačka
Skrinky 2- dverové
Zrkadlová skrinka
Umývadlo +batéria
Ille-mydlo+utierka+kôš

Konkurzy a reštrukturalizácie
4
6
48
3
8
26
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5
2
24
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
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50,00
50,00
Konferenčné miestnosti - 1.a
20,00
3. poschodie
20,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
1,00
1,00
50,00
1,00
50,00
20,00
1,00
1,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Pohotovostná ambulancia - 1. 20,00
poschodie
20,00
200,00
200,00
200,00
200,00
50,00
10,00
10,00
20,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00
50,00
100,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
20,00
50,00
200,00
200,00
30,00
30,00
Izba - JIS
50,00
1,00

200,00
300,00
960,00
60,00
8,00
26,00
1,00
20,00
60,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
20,00
1,00
1,00
50,00
1,00
50,00
20,00
1,00
1,00
20,00
20,00
40,00
40,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
400,00
200,00
200,00
200,00
50,00
10,00
10,00
100,00
2,00
24,00
1,00
20,00
20,00
50,00
200,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
20,00
50,00
200,00
200,00
60,00
30,00
100,00
3,00
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606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667

Konkurzy a reštrukturalizácie

Barle
1
Závesná polica s osvetlením
1
EKG prenosné
1
Spireta
1
Liekový kufor
1
Stropné svetlo
5
vypínač
1
Zásuvka 230V
10
Parapet 230 cm
1
Žalúzie na oknách 230 cm
1
Parapet 270 cm
1
Garniža 270 cm
1
Požiarny hlásič
1
centrálny vysávač DISAN
1
svetlo nástenné
1
vypínač
1
zásuvka 230V
1
zásuvky 400V
1
dvere požiarne 80 cm
1
Ventilátor
1
Nachádzajúce sa: Izby pre hostí, ubytovacia časť, KD Poľana
šatníková skriňa
200
čelo postele
121
posteľ s výsuvným lôžkom
42
dvojposteľ
79
nočný stolík
200
matrac
200
rošt postele
121
písací stolík
121
stolička
200
chladnička
121
zrkadlo malé
121
televízor + ovládač
121
telefón
121
konferenčný stolík
121
kreslo
200
garniža
121
záclona
222
záves
222
zrkadlo veľké
121
vešiaková stena
121
odpadkový kôš - malý
121
fén
121
držiak na uteráky
222
koberec
121
komunikátor prvá pomoc
121
vankúš
121
paplón
121
šatníková skriňa
3
trezor
6
čelo postele
6
posteľ
6
nočný stolík
6
matrac
6
rošt postele
6
písací stolík
3
stolička
3
chladnička
3
zrkadlo malé
3
televízor + ovládač
3
telefón
3
konferenčný stolík
3
kreslo
6

Centrálny vysávač

Deň vydania: 16.01.2020
1,00
20,00
200,00
20,00
20,00
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
500,00
20,00
1,00
1,00
1,00
50,00
20,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Štandardné 1 a 2-lôžkové izby
30,00
(celkom 121 izieb)
30,00
30,00
1,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

1,00
20,00
200,00
20,00
20,00
100,00
1,00
10,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
500,00
20,00
1,00
1,00
1,00
50,00
20,00
6000,00
3630,00
1260,00
2370,00
6000,00
6000,00
3630,00
3630,00
6000,00
3630,00
3630,00
3630,00
3630,00
3630,00
6000,00
3630,00
222,00
222,00
3630,00
3630,00
3630,00
3630,00
222,00
3630,00
3630,00
3630,00
3630,00
90,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
180,00
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667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728

Konkurzy a reštrukturalizácie

kreslo
garniža
záclona
záves
zrkadlo veľké
odpadkový kôš - malý
fén
držiak na uteráky
koberec
komunikátor prvá pomoc
vankúš
paplón
osobná váha
váza
vešiak
prísteľka
svietidlo
dvojposteľ
toaletný stolík so zrkadlom
stolička
plazmový TV
sedacia súprava - rozkladacia
kreslo
taburetka
konferenčný stolík
písací stôl
skriňová zostava
chladnička s minibarom
stavaná skriňa
vešiaková stena so zrkadlom
vaňa
WC
signalizačné vybavenie
rádio
telefón
trezor
nočný stolík
garniža
záclona
záves
Vaňové oddelenie -1.posch.
Dvere AL sklo 225x165
Sklenená stena plast 2 otv okná 560x225cm
Parapet plast 560 cm
Garniža+záclona
Kreslo rustikán
Dvojkreslo rustikán
Stolík rustikán
Biele kožené kreslo
Imobilná vaňa nerez +sprcha s batériou
Ovládanie napúšťania a vypúšťania
Dvíhacie zariadenie
Kabínka
Lehátko
Nástenné svetlo
Vypínač svetlo
Ovládanie reproduktora
Dvere biele drevo 90cm
Tlačidlo privolania obsluhy
Reproduktor
Vešiak kovový
Vaňa parafín
Vaňa nerez +sprcha s batériou

6
6
12
12
3
3
3
6
3
3
6
6
3
3
21
3
6
4
4
8
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
1
7
1
1
4
2
8
9
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
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30,00
Bezbariérové izby (celkom 3
30,00
izby)
1,00
1,00
30,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Apartmán
(celkom
4
30,00
apartmány)
30,00
30,00
30,00
1,00
30,00
30,00
30,00
30,00
1,00
1,00
1,00

Chodba klienti

Vane

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

180,00
180,00
12,00
12,00
90,00
3,00
90,00
180,00
90,00
90,00
180,00
180,00
90,00
90,00
630,00
90,00
180,00
120,00
120,00
240,00
120,00
120,00
240,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
240,00
8,00
8,00
8,00
10,00
70,00
10,00
10,00
40,00
20,00
80,00
90,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
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729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791

Ovládanie napúšťania a vypúšťania
Lehátko
Skrinka 28 x200 cm
Sprcha
Sprchová batéria s držiakom
Svetlo nástenné
Reproduktor
Vypínač svetlo
Ovládanie reproduktor
Tlačidlo privolania obsluhy
Odsúvacie dvere biele 60 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
WC misa
WC kefa + držiak
Držiak na toaletný papier
Plastový kôš biely
Drôtený kôš
Držiak hyg. Potrieb
Tlačidlo privolanie obsluhy
Ventilácie + odsávanie
Vypínač svetlo
Svetlo stropné do sadrokartónu
Dvere biele drevené
Vaňa nerez +sprcha s batériou
Ovládanie napúšťania a vypúšťania
Osvetlenie vane kruh s podsvietením
Kabínky
Lehátka
Skrinka biela vstavaná 25x200 cm
Svetlá nastenné
Vypínač svetlo
Ovládanie reproduktoru
Reproduktor
Tlačidlo privolania obsluhy
Dvere odsúvacie drevené biele 60 cm
Okno plastové 90x50 cm
Podsvietený sadrokartón štvorec
Reproduktor
Signál privolania oblsuhy
Zásuvka 230V
Stolík jedna noha 65x65 cm
Kreslo biele
Kreslo čierne
Písací stolík
Vozík na špinavé prádlo
Schodíky
Kovový stolík na kolieskach
Písací stolík 105x65 cm
Panel signál privolanie oblsuhy
Vypínač svetla
Dvere drevené biele 60 cm
WC misa
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
WC kefa + držiak
Držiak na toaletný papier
Drôtený kôš
Držiak hyg. potrieb
Vypínač svetlo
Svetlo stropné do sadrokartónu

Konkurzy a reštrukturalizácie
2
3
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
8
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
11
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Invalidné WC

Vane

Chodba obsluha

WC
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10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

20,00
30,00
20,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
80,00
80,00
80,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
100,00
110,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854

Okno plastové 90 x50
Okno plastové 95x60 cm
Kuchynská linka 180 cm
Nerez dres s batériou
Telefón alcatel
Kontajner štvorzásuvkový
Zásuvka 230 V
Vypínač
Stop tlačidlo 6 ks
Stolička šedá
Svetlo stropné
Dvere biele drevo 80 cm
Dvere drevené biele 60 cm
Batéria sprchová s držiakom
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Zrkadlo 40 x 60 cm
Svietidlo vstavané do sadrokartónu
Dvere drevené biele 60 cm
Umývadlo+ batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Zrkadlo 65x70 cm
WC misa
Kefa+držiak
Držiak na toaletný papier
Kôš plastový
Držiak hyg. potrieb
Ventilátor odsávanie
Svetlo vstavené
Vypínač svetlo
Ventilátor odsávanie
WC misa
Svetlo vstavené
Vypínač svetlo
Dvere drevené biele 60 cm
Skrinka hasiaci prístroj
Regál kovový 120x200 cm 5 políc
Regál kovový 205x200 cm 10 políc
Regál kovový 306x200 cm 15 políc
Svetlo stropné
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Dvojkrídlové dvere biele drevené 170 cm
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Svetlo nástenné
Svetlo do sadrokartónu
Reproduktor
Skrinky – šatňové 30 x158 cm
Lavička na sedenie
Svetlo do sadrokartónu
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Okno plastové otváracie 60 x 90 cm
Svetlo nástenné
Svetlo stropné
Podsvietené sadrokartón štvorec
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok

Konkurzy a reštrukturalizácie
1
1
1
1
1
1
4
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
7
2
4
8
3
6
2
3
4
1
1
1
1
1
1
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10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Vaňové oddelenie kuchynka –
10,00
personál
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Sprcha personál
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
WC personál
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Výlevka (WC)
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Sklad čistého prádla
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Vaňové oddelenie – chodba 10,00
k telocvični
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
20,00
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
20,00
70,00
20,00
40,00
80,00
30,00
60,00
20,00
30,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916

Drôtený kôš
Zrkadlo 62x115 cm
Dvere drevené biele 80 cm
Dvere drevené diele 60 cm
WC misa
WC kefa+ držiak
Držiak toaletného papiera
Ventilátor odsávanie
Svetlo do sadrokartónu
Vypínač svetlo
Okno 60x90 cm
Sprch. batéria podomietková
Sprch. tanier nástenný
Skrinky – šatňové 30 x158 cm
Skrinky – šatňové 30 x78 cm
Lavička na sedenie
Svetlo do sadrokartónu
Vypínač svetlo
Nástenné svetlo
Stropné svetlo
Podsvietenie sadrokartón štvorec
Zásuvky 230 V
Umývadlo + batérie
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Zrkadlo 115x62
Okná plastové otváracie 60 x 90
Podomietková bat. sprchovacia
Sprchový tanier nástenný
WC misa
WC kefa+ držiak
Držiak toaletného papiera
Plastový kôš
Ventilátor odsávanie
Držiak hygienických potrieb
Dvere drevené biele 80 cm
Dvere drevené biele 60 cm
Dvere biele dvojkrídlové 145 cm
Vypínač na svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Svetlo bodové
Zásuvka 230 V
Zásuvka dátová + tel
Šuplík kontajnerový s policou 60 x43
Skrinka rolovacie dvere 60 x 78 cm
Telet
Plastové okná pevné
Plastové okná otváracie
Žalúzia šírka 175 cm
Audio Pionier
Audio Ecler
Parapet 560 cm
Odsúvacie dvere biele drevené 120 cm
Dvere biele drevo 90 cm
Vypínač svetlo
Svetlo zapustené do sadrokartónu
Zásuvka 230 V
Skrinka s hasiacim prístrojom
Veslice
Žinenky
Okno plastové otváracie

Konkurzy a reštrukturalizácie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
8
5
7
3
1
1
1
3
2
2
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
10
6
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
1

Šatňa muži – klienti

Šatňa – ženy klienti

Telocvičňa

Náraďovňa telocvičňa

Deň vydania: 16.01.2020
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
110,00
80,00
50,00
70,00
30,00
10,00
10,00
10,00
30,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
50,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
80,00
100,00
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
100,00
10,00
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917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979

Okno plastové pevné
Parapet 275 cm
Žalúzia 100 cm
Žalúzia 175 cm
Fit lopty o75
Cvičebné tyče
Dvere biele drevené 80 cm
Vypínač svetlo
Sviet strop
Stolík 1 noha 75x 75 cm
Stoličky šedé
Čierne kreslo na kolieskach
Kuchynská linka 180 cm
Nerez dres+ batéria
Zásuvka 230V
Šatňová skrinka 193 x 35
Okno plastové pevné
Okno plast otváracie
Parapet plastový 270 cm
Garniža+ záclona 270 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Dvere biele drevené 80 cm
Vypínač na svetlo
Stropné svietidlo
Nástenné svietidlo
Zásuvka 230 V
Masáž dvojlôžko
Skriňa rolovacia drevená 42x80 cm
Písací stolík 96x42x60 cm
Kontajner 4 zásuvka s policami 60 x 43 cm
Kontajner vys s jednou policou 43x60 cm
Držiak na PC
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Drôtený kôš
Reproduktor
Ovládač reproduktoru
Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Parapet plastový 175 cm
Garniža + záclona 175 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Vypínač svetlo
Drôtený kôš
Stropné svietidlo
Svetlo nástenné
Reproduktor
Ovládač reproduktoru
Zásuvka 230 V
Lehátko masážne
Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Parapet plastový 175 cm
Garniža + záclona 175 cm
Vitrína vstavaná
Osvetlenie vitríny bodové
Barový pult atip polkruh kameň /drevo
Pracovná doska kameň 10 bm
Nerez dres 40x33
Nerez dres 30x15

Konkurzy a reštrukturalizácie
1
1
1
1
6
9
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1

Kuchynka

Individuálny telocvik I

Individuálny telocvik II

Deň vydania: 16.01.2020
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
60,00
90,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
20,00
10,00
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Batéria
Vstavaný chladiaci box nerez
Skrinka drevená dvojdverová 115x77x60
Skrinka drevená jednodverová 60 x 55x 95
Skrinka drevená jednodverová 1 šuplík 60x55x75
Skrinka drevená jednodverová 75x45x60 cm
Skrinka drevená jednodverová 75x29x60 cm
Skrinka drevená 5 políc + 1 šuplík 90x75x58 cm
Polic skriňa drevo oblúk 385 x145x
Zásúvka 230 V
Podsvietenie pracovnej dosky
Ovladač audio
Vypínač osvetlenie
Zásuvka TV
Zásuvka 230 V
Svietidlo stropné
Vstavané svetlo do sadrokartónu
Svietidlo bodové nad barom
Svetlo bodové vestibul
Reproduktor
Skrinka hasiaci prístroj
Sedačka biela kožená biela 8 miestna
Biele kreslá kožené
Dvere hnedé drevené 90 cm
Dvere hnedé drevené 90 cm
Dvere hnedé drevo 80 cm
Dvojkrídlové drevené dvere hnedé 130 cm
Dvere hnedé drevené 80 cm
Dvere hnedé drevené 60 cm
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Dávkovač vône
Kameň pult 270 x 53
Umývadlo + batéria
Dávkovanie mydla
Dávkovač utierok
Zrkadlo 62x93 cm
Drôtený kôš
WC misa
WC kefa + držiak
Držiak toaletného papiera
Držiak hygienických potrieb
Nerez kôš
Dvere hnedé drevené 80 cm
Dvere hnedé drevené 60 cm
Kamenný pult 225 cm
Umývadlo+batéria
Zrkadlo 78x93 cm
Zrkadlo 52x93 cm
Zrkadlo 63x93 cm
Dávkovač mydlo
Dávkovač utierky
Drôtený kôš
Pisoár
WC misa
WC kefa + držiak
Držiak toaletného papiera
Dávkovač vôňa
Vstavané svetlo do sadrokartónu
Reproduktor
Dvojkrídlové drevené dvere zázemie 145 cm
Pult šatňa drevo 265 cm
Vešiaková stena šatňová 141 ks vešiakov

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
15
1
9
2
11
4
16
21
37
9
1
1
5
1
1
1
1
2
3
7
2
1
1
3
1
1
2
1
3
3
3
3
3
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
1
6
2
1
1
1

Vestibul – 1 poschodie

Sklad upratovanie
Sklad čistiace potreb
Rozvod TV,LAN, telefón
Elektro rozvádzač

WC ŽENY

WC MUŽI

Deň vydania: 16.01.2020
10,00
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10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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10,00
10,00
20,00
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10,00
10,00
150,00
10,00
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20,00
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40,00
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210,00
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90,00
10,00
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10,00
10,00
10,00
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10,00
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Zásuvka 230 V
2
Vypínač svetlo
1
Bodové stropné svetlo
15
Dvere drevené hnedé 60 cm
1
Dvere dvojkrídlové hnedé drevo 180 cm
1
Dvere biele drevené 90 cm
1
Technika k fontáne
1
Svetlo nástenné
1
Svetlo stropné
1
Dvere hnedé drevené 90 cm
1
Odsúvacie dvere biele drevené 80 cm
1
Písací stolík s policovou nadstavbou 140 x80 cm
1
Písací stolík s 4 kontajner šuplik140x 65 cm
1
Držiak PC
5
Skrinka 3 dverová 153x 75 cm
1
Skrinka umývadlová kameň atip 145x53x86 cm
1
Umývadlo + batéria
1
Dávkovač mydla
1
Dávkovač papierové utierky
1
Drotený kôš
1
Zrkadlo s bielym rámom 110 x100 cm
1
Kabínky so závesmi
12
Lehátka
10
Skrinky vstavané biele drevo 65x220x32 cm
4
Kreslo biele otočné
1
Kreslo čierne otočné
1
Stolička biela otočná
1
Stolička biela pevná
1
Vypínač svetlo
19
Ovládač zvuku
1
Nástenné svetlo
1
Stropné svetlo
1
Reproduktor
17
Vstavené svetlo do sadrokartónu
12
Ovládanie reproduktoru
11
Zásuvka 230 V
16
Podsvietenie sadrokartón obdĺžnik
4
Myaction – tens
2
Guidance
1
Phyaction
2
Biolampa
2
Ultrazvuk
2
Hydrogalvan
1
Diatermia
2
Pamatron
2
Plastové okno pevné
5
Plastové okno otváracie
5
Plastové parapety 275 cm
1
Plastové parapety 550 cm
2
Garnižla + záclona 275
1
Garnižla + záclona 550 cm
2
Sklenená stena plastová s 2 otv. Oknami 560 cm
1
Sklenená plast stena s 1 otvor oknom + bal dvere 560 cm 1
Parapet kameň 560 cm
2
Žalúzia + záclona 560 cm
2
Dvere hnedé drevené 90 cm
1
Dvere biele drevené 90 cm
1
Dvere biele drevené 80 cm
1
Dvere biele drevené 70 cm
1
Dvere biele drevené 60 cm
1
Dvere biele drevené 100 cm
1
Vypínač svetlo
1
Svetlo 2 x 36 W
1

Deň vydania: 16.01.2020

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Herňa sklad
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Elektroliečba
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Prístroje Elektro
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Šatňa zamestnanecká vaňové 10,00
oddelenie
10,00
10,00
10,00
10,00
Sklad prádla – špinavé
10,00
Šatňa

20,00
10,00
150,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
120,00
100,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
190,00
10,00
10,00
10,00
170,00
120,00
110,00
160,00
40,00
20,00
10,00
20,00
20,00
20,00
10,00
20,00
20,00
50,00
50,00
10,00
20,00
10,00
20,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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1144

Svetlo 2 x 36 W
Zásuvka 230 V
Skrinka plechová dvojdverová 60 x180 x50
Trojsedačka kovovoá šedočierna
Vypínač svetla
Stropné svetlo
Zásuvka 230 V
Skrinka plechová dvojkrídlová 60x180x50
Stolička šedá
Svetlo stropné
Vypínač svetlo
Zásuvka 230V
Vypínač svetlo
Vypínač svetlo
Nástenné svetlo
Garniže+ záclona 275 cm
Garniže+ záclona 550 cm
Sklenená stena 560 cm plast s dvomi otv. oknami
Sklenená stena s jedným otvoreným oknom a bal.dvere
Parapet kameň 560 cm
Žalúzia + záclona 560 cm
Dvere AL dvojkrídlové 175x225 cm
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Únikové svetlo
Vypínač svetlo
Čítačka náramkov
Vstavaný fén
Zásuvka 230 V
Nástenné svietidlo
Umývadlo + batéria
Zrkadlo 75 x 150 cm
Zrkadlová skrinka trojdverová 150x85x58 cm
Skrinka hasiaci prístroj
Pult rohový 127 x 150 cm s policami + stolík
Závesná skrinka štvordverová 225 x 71 cm
Stolík písací 225 s dvomi 4 zostavami
Telefón Alcatel
Stolička otočná čierna
Kôš odpadkový

1
6
9
2
1
2
1
3
1
1
1
1
3
5
1
1
1
1
1
2
2
1
9
3
1
8
1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1145

Svietidlo vstavané do sadrokartónu

5

1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165

Skrinka hasiaci prístroj
Orientačný evakuačný plán
Vypínač svetlo
Bodové svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Únikové svetlo
Dvere drevene hnedé 60 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Zrkadlo 95x140 cm
Pisoár
WC Misa
WC držiak + kefa
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Dávkovač vôňa
Držiak toaletného papiera

2
4
4
4
10
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Deň vydania: 16.01.2020

plachty

Šatňa ženy

Šatňa muži

Vestibul – šatne

Točité schodište

Vodoliečba
poschodie

vestibul

Vodoliečba
oddelenie
2.posch.
Schodište
poschodie na -2 poschodie

Schodište
poschodie

WC muži

vestibul

–

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
-2
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
-3 10,00

10,00
60,00
90,00
20,00
10,00
20,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
90,00
30,00
10,00
80,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
2
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10,00
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10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

20,00
40,00
40,00
40,00
100,00
50,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00

50,00
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1177
1178
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1191
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1196
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1199
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1203
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1208
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1210
1211
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1213
1214
1215
1216
1217
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1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
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Dvere drevene hnedé 60 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Dávkovač vôňa
Drôtený kôš
WC Misa
WC držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Držiak hygienických potrieb
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Zrkadlo 145x95 cm
Dvere drevené biele 60 cm
Svetlo do sadrokartónu
Vypínač svetlo
Točité schody
Vypínač svetlo
Svetlo stropné
Zásuvka 230 V
Dvere drevene biele 60 cm
Dvere drevene biele 70 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Batéria sprchová + sprcha
WC misa
WC držiak + kefa
Kôš plastový
Držiak toaletného papiera
Držiak hygienických potrieb
Dvere drevené biele 90 cm
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Umývadlo + batéria
WC misa
WC držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Držiak hygienických potrieb
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Kôš plastový
Dvere biele drevené 60 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Kôš drôtený
WC misa
WC držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Kôš plastový
Držiak hygienických potrieb
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Dvere biele drevené 60 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok

Konkurzy a reštrukturalizácie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1

WC ženy

Sklad čistiacich potrieb

Sklad minerál vody

WC personál

Imobilné WC

WC ženy

Deň vydania: 16.01.2020
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Kôš drôtený
Pisoár
WC misa
WC držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Kôš plastový
Držiak hygienických potrieb
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Veslice
Bicykel stacionárny
Posilovacia lavica
Posilovací stroj so závažím
Stojan s činkami
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
ovládač reproduktor
Reproduktor
Svetlo stropné do sadrokartónu
Dátová zásuvka
Sklenená stena s dvoma otváracími oknami 560x220
Dvere biele drevené 90 cm
Vypínač
Svetlo stropné do sadrokartónu
Regál 120x200x42
Dvere biele drevené 80 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Masáž lehátko
Stolík písací 96x60 cm
Štvorzásuvky kontajnerové s poličkami 43x60 cm
Otočná stolička biela
Závesná skrinka s rolo. dvierkami s 2 police 140x55x35
umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Kovový vešiak
Svetlá nástanné
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Podsvietenie sadrokartón štvorec
Reproduktor
Sklenená stena s 2 oknami 220x560 cm plastová
Garnižla + záclona 560 cm
Plastový parapet 560 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Masáž lehátko
Stolík písací 96x60 cm
Štvorzásuvky kontajnerové s poličkami 43x60 cm
Otočná stolička biela
Závesná skrinka s rolo. dvierkami s 2 police 140x55x35
Svetlá nástanné
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Podsvietenie sadrokartón štvorec
Ovládač reproduktoru
Reproduktor
Sklenená stena s 2 oknami 220x280 cm plastová

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
5
1
1
1
1
1
15
1
4
4
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
1
1
1
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WC Muži

Posilovňa

Sklad prádla

Individuálny telocvik I

Individuálny telocvik II

Deň vydania: 16.01.2020
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Garnižla + záclona 280 cm
Plastový parapet 280 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Šatňová skrinka180 x30x21 cm
Prezliekacia kábína
Zrkadlo 50 x 166 cm
Vypínač svetlo
Svetlo zabudované do sadrokartónu
Reproduktor
Koš nerezový
Dvere biele drevené 90 cm
Šatňová skrinka180 x30x21 cm
Zásuvka 230 V
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartonu
Reproduktor
Plastová sklenená stena 560 x220 cm o 2 otvar. Oknami
Parapet plast
Garniža + záclona 560 cm
Fínska sauna
Elektrická pec
Drevené lavice
Drevený podhlavník
Drevené vedro s naberačkou
Sklenené dvere 70 cm
Nerezová pitná fontána
Vstavané svetlo do sadrokartonu
Bodové svetlo
Podsvietený sadrokartón veľký kruh
Podsvietený sadrokartón malý kruh
Podsvietený sadrokartón kruh Whirpoll
Reproduktor
Únikové svetlo
Podsvietený sadrokartón nad podvodnou masážou kruh
Podsvietený sadrokartón nad podvodnou masážou štvorec
Nástenné svetlá
Dvere biele drevené 90 cm
Sklenené dvere 70 cm
Vypínač svetlo
Svietidlo 2x36 W
Technické vybavenie fínskej a parnej sauny
Okrúhle sprchy
Podomietková sprcha
Sprchová hadice
Stropné svetlo taniere
Nástenné svetlo taniere
Whirpool
Strojovňa pre whirpool
Dvere biele drevené 90 cm
Technická časť pre whirpool
Ovládací panel pre whirpool
Umývadlo +batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Masážne lehátko
Písací stolík 94x55
Stolík s výsuvným boxom+ 1 polica 43x55 cm
Závesná skrinka s dverami 60 x 43 cm
Nástenné svietidlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Dvere biele drevo 90 cm

1
1
1
21
5
2
1
6
2
1
1
21
1
1
3
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
4
20
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Šatňa muži

Šatňa ženy

Vodoliečba

Saunové zázemie
Sklenené dvere 70 cm

Technická
sauny

miestnosť

Masážna miestnosť I

Deň vydania: 16.01.2020
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Zásuvka 230 V
Drevená stena presklená s jed. dverami 320x238 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Masážne lehátko
Písací stolík 70x55
Stolík s výsuvným boxom 1 polica 43 x 60 cm
Závesná skrinka plné dvere 43 x 60 cm
Závesná skrinka plné dvere 70 x 60 cm
Parapet 265 cm
Sklenená stena plast s jed. ot. Oknom 265x155 cm
Garnižla + záclona 265 cm
Zásuvka 230 V
Telefón Alcatel
Telefónna zásuvka+ dátova
Ovládač reproduktora
Reproduktor
Dvere biele 90 cm
Nástenné svetla
Lehátka
Nástenné svetlá
Reproduktor
Ovládač reproduktoru
Plast sklen. stena a otváracie okno 270 x 155 cm
Parapet plastový 270 cm
Garnižla + záclona 270 cm
Lehátka
Nástenné svetlá
Osvetlenie bodové vytríny
Podsvietenie sadr. Štvorec
Podsvietenie sadr kruh
Reproduktor
Ovládač reproduktor
Zásuvka 230 V
Sklenená plastová stena s dvoma otvár oknami 560 x155
Garnižla + záclona 560 cm
Parapet plast 560 cm
Odsúvacie dvere biele drevené dvojkrídlové 900 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Vypínač svetlo
Nástanné svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Skrinka hasiaci prístroj
Vstavaná skrinka 2 dvere+ 2 police+ 2 bod svetelá
Vaňa podvodná masáž
Vírivka dolné končatiny
Plastové schodíky
Nerez šlapačky
Podomietková batéria
Vírivka na horné končatiny
Biela otočná stolička
Plastová sklenená stena s 2 otvár i oknami 560 x155 cm
Plastový parapet 560
Garnižla + záclona 560 cm
Dvere biele drevené 90 cm
Sklenená stena s jed. otváraním 275 cm
Garnižla + záclona 275 cm
Škótsky strek – zariadenie
Svetlo nástenné
Madlo nerezové
Dvere dvojkrídlo hliník sklo 190 cm

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
1
1
7
3
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Masážna miestnosť II

Malá leháreň

Veľká leháreň

Schodište k bazénu

Škótsky strek

Deň vydania: 16.01.2020
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
70,00
30,00
40,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
10,00
40,00
20,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

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

475

Obchodný vestník 10/2020
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478

Konkurzy a reštrukturalizácie

Biele kožené trojsedačky
17
Vypínač svetlo
5
Zásuvka 230 V
7
Vstavané svetlo do sadrokartónu 4 x 18 W
17
Núdzové svetlo nástenné
5
Únikové zelená šípka
2
Reproduktor
15
Svetlo (Nevstupovať) laser
1
Skrinka s hasicim prístrojom
1
Garnižla + záclona 560 cm
1
Parapet kameň 560 cm
1
Sklenená stena plast
2
Sklenená stena otvorené okno 560 cm
1
Biele dvere s mriežkou 60 cm
1
Vypínač svetlo
1
Svetlo stropné
1
Odsávanie
1
Biele dvere drevené 80 cm
1
Vypínač svetlo
1
Svetlo stropné
1
Technika výťah
1
Lámacie dvere biele 273 x235
1
Racková skriňa
1
Elektrická skriňa
1
Regál plechový trojitý štvor – policový 200x40x305
1
Skrinka dvojdverová šedá drevo 190 x 80 cm
3
Skrinka dvojdverová šedá plech 195 x 93 cm
1
Sterilizačný prístroj
2
Radiátor
1
Vypínač svetlo
1
Svetlo vstavané do stropu
1
Zásuvka 230 V
1
Dvere biele s mriežkou 80cm
1
Dvere biele drevo 80 cm
1
Skrinka dvojkrídlová šedá 190 x 80 cm
1
Registračná kovová štvorpolica 200x 104 x 42
5
Písací stolík šedý 79 x 140 cm
1
Šuplík kontajnerový 4 x
1
Závesná skrinka rol. Dvere + 2 police 140x55x36 cm
1
Vypínač svetlo
1
Svetlo vstavané do sadrokartónu
1
Zásuvka 230 V
2
Dvere biele s mriežkou 80 cm
1
Skrinka šedá drevo 190 x 80 cm
1
Písací stolík šedý 120 x60 cm
1
Lehátko
1
Biela stolička
1
Biele otoč kreslo
1
Radiátor
1
Kôš drôtený
1
Svetlo vstavané do stropu
1
Zásuvka 230 V
2
Prístroj laser čierny šedý
1
Prístroj laser modrošedý
1
Dvere biele drevené 90 cm
1
Zoznam administratíva
1
Dvere biele s mriežkou 80 cm
1
Skrinka plechová dvojdverová 180x61x50
3
Stôl 78x140 cm
1
Stoličky biele
4
Stolička šedá
1
Potravinová skrinka so vstavanou chladničkou + rolovacie
1
+ otváracie dvere + 2x šuplík 180 x80x 60
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Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Radiátor
Dvere biele drevené 60 cm
Batériová sprcha + držiak
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Radiátor
Dvere biele drevené 60 cm
WC misa
WC Držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Kôš drôtený
Dávkovač papiera
Dávkovač mydlo
Umývadlo + batéria
Radiátor
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Zrkadlo 60 x 40 cm
Dvere biele drevené s mrižkou 80 cm
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Výlevka + batéria
Dvere biele drevené s mriežkou 80 cm
Kamenný pult 97x55 cm
Umývadlo + batérie
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Kôš drôtený
Zrkadlo 67 x 90 cm
Radiátor
Vypínač svetlo
Svetlo vstavené do sadrokartónu
Dávkovač vône
Reproduktor
WC dvere biele drevo 60 cm
WC misa
Držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Držiak hygienických potrieb
Vstavané svetlo do sadrokartónu
Nerezový kôš
Nerezový vetrák
Kamenný pult 100x55
Umývadlo + batérie
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Radiátor
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Zrkadlo 70 x 90 cm
WC drevo biele 80 cm
Kamenný pult 100 x 55 cm
Umývadlo + batérie
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Radiátor
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Zrkadlo 70 x 90 cm
WC dvere biele drevené 60 cm

Konkurzy a reštrukturalizácie
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Sprcha

WC

Upratovačky

WC ženy

WC muži
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Pisoár
WC misa
Držiak + kefa
Držiak toaletného papiera
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Dávkovač vôňa
Dvere biele 90 cm
Skriňa dvojkrídlová bledošedá 80x193x42 cm
Písací stolík rohový 180 x 120 cm
Kontajner 4 šuplík
Stolík atip polkruh 79x120 šedá noha
Skrinka rolovacie dvere 80 x42x76 cm
Skriňa závesené rolovacie dvere + 2 police 140x55x36
Biela stolička
Otáčacia biela stolička
Držiak PC
PC HP + klávesnica, myš, monitor
Telefón Alcatel
Tlačiareň Xerox
Skartovačka
Umývadlo + batéria
Zásuvková skrinka nad umývadlom 39x60x14
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230 V
Dátová zásuvka + telefón
Parapet plast 275 cm
Garnižla + záclona 275 cm
Okno plast pevné
Okno otváracie
Radiátor
Dvere biele 90 cm
Vešiak kovový
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Dávkovač papiera
Kôš drôtený
Zrkadlová skriňa nad umývadlo 40 x 60 x14
Lehátko
Stoličky biele
Otáčacie kreslo biele
Písací stolík rohový 160x110 cm
Držiak PC
PC Dell + klávesnica, myš, monitor
Telefón Alcatel
Skrinka 8 šuplík 2 police 60x86 cm
Skrinka so vstavanou chladničkou
Zásuvkové skrine rolovacie dvere + 2 police 140x55x36
Skrinka 2 plné dvere + 2 x sklenené dvere 195x80x42 cm
Radiátor
Parapet 275 cm
Okno pevné
Okno otváracie
Garnižla + záclona 275 cm
Vypínač svetla
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230 V
Dátová zásuvka + telefón
Dvere biele drevené 90 cm
Umývadlo + batéria
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Vedúca sesta

Ambulancia MUDr. Pál
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Dávkovač mydlo
Skrinka nad umývadlo + zrkadlo 40x60x14 cm
Dávkovač papierových utierok
Kôš drôtený
Kôš nerezový
Stolík písací rohový 110x160 cm
Písací malý stolík 44x70x66 cm
Stolička biela
Kreslo biele otočné
Lehátko
Skrinka 8 šuplík + 2 police 60x86 cm
Skrinka vstavané s chladničkou 60x60 cm
Skrinka 2 plné dvere + 2 x sklo 195x80x42
Závesné skri. rolovacie dvere + 2 police 140x55x36 cm
Držiak PC
PC HP + klávesnica, myš, monitor
Telefón Alcatel
Tlačiareň
Kovový stolík na kolieskach 70x50x95 cm
Radiátor
Okno pevné
Okno otváracie
Parapet plast 275 cm
Vypínač svetlo
Vypínač osviežovač vzduchu
Reproduktor ovládanie
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230 V
Dátová zásuvka + telefon
Dvere biele drevené 90 cm
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydla
Dávkovač toaletného papiera
Drôtený kôš
Nerezový kôš
Skrinka nad umývadlom 40 x60 x14 cm
Rohový písací stolík 110x160 cm
Skrinka rolovacie dvere 78x160 cm
Kontajner 4 zásuvky 60x44 cm
Držiak PC
PC Dell, HP
Tlačiareň
Klávesnica + myš +monitor
Telefón Alcatel
Zásuvka skri rolovacie dvere + 2 police 140x55x36 cm
Stolík 78x80 cm
Vstavaná skrinka s chladničkou 60x60 cm
Registračné skrinky 66x40 cm
Skrinky 2x plné dvere 2xsklen dvere 195x80x40x cm
Kovový stolík na kolieskach 70x50x95 cm
Stolička
Otočné kreslá biele
Radiator
Parapet plast 275 cm
Garnižla + záclona 275 cm
Okno pevné
Okno otváracie
Ergometer
Echo srdca
Kyslík + zdravotný stojan
Stojací tlakomer
Vypínač svetla
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Ambulacia sestry

Kardio
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230 V
Dátová + telefón
Regále kovové 20 policové 508 cm
Regal kovový 8 policový 205 cm
Dvere drevené biele s mriežkou 80 cm
Dvere biele drevené 80 cm
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Zásuvka 230 V
Dvere biele s mriežkou 80 cm
Skriňa dvojkrídlová šedá 193x80x42 cm
Skriňa dvojdverová šedé 118x80x42xcm
Stolík šedý 120x60x76 cm
Radiátor
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Zásuvka 230 V
Dvere biele drevené 90 cm
Písací stolík písací rohový 86x60x76x cm
Kontajner 8 zásuvkový 86x60x76 cm
Skrinka so vstavanou chladničkou 60x60 cm
Skriňa
PNZ
Sklenené dvierka 192x79x42x cm
Lehátko
Závesná skrinka rolovacie dvere + 2 police 140x55x36 cm
Držiak kovový
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Zásuvková skrinka nad umývadlom 40x60x140 cm
Kôš drôtený
Kôš plastový
Vypínač svetla
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230 V
Dátová + tel zásuvka
Držiak PC
Tlačiareň nefunkčná
PC HP, klávesnica+myš+monitor
Telefón
Radiátor
Parapet plast 275 cm
Garnižla + záclona 275 cm
Okno plastové otváracie
Okno plastové pevné
Biela otočná stolička
Biela stolička
Dvere biele drevené 90 cm
Písací stolík rohový 60x110x77 cm
Kontajner 8 zásuviek 86x60 cm
Skrinka so vstavanou chladničkou 60x60
Lehátko
Zásuv skrinka rolovacie dvere + 2 police 140x55x36 cm
Kôš drôtený
Biela stolička
Otočná biela stolička
Vypínač svetlo
Čitačka RTG
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230V
Dátová zásuvka + telefón
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Držiak PC
Monitor+klávesnica+ myš
Tlačiareň
Telefón Alcatel
Parapetplast 275 cm
Garnižla + záclona 275cm
Radiátor
Okno plastové otváracie
Onkou plastové pevné
Skrinka 2 plné dvere a 2 sklenené dvere 192x79x42x cm
Dvere biele drevené 90 cm
Písací stolík 160 x110x77x cm
Skrinka vstavané s chladničkou 60x60
Lehátko
Skrinka dvojdverová plné dvere 192x79x42 cm
Záves skrinka rolovacie dvere + 2 police 140x55x36 cm
Vešiak kovový
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Kôš plastový
Kôš drôtený
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Zásuvka 230V
Dátová zásuvka + telefón
Držiak PC
Monitor+klávesnica+ myš
Tlačiareň
Telefón Alcatel
Parapetplast 275 cm
Garnižla + záclona 275cm
Radiátor
Okno plastové otváracie
Okno plastové pevné
Dvere biele drvené 90 cm
Biele stoličky
Vešiak kovový
Skrinka plné dvere 40x42x85x cm
Skrinka 3 police 40x114
Skrinka 2 x plné dvere + 2x sklo 280x80x42 cm
Písací stolík 180x79x76 cm
4 Kontajner zásuvkový
Skrinka zatváracia rolovacie dvere 140x55x36 cm
Stolička otočná
Držiak PC
Telefón Alcatel
Umývadlo + batéria
Dávkovač mydlo
Dávkovač papierových utierok
Kôš plastový
Kôš drôtený
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
Dátová zásuvka + telefón
Radiátor
Parapetplast 275 cm
Garnižla + záclona 275cm
Okno plastové otváracie
Okno plastové pevné
Stojan na CO2
Prístroj plynové injekcie INDAP Insue
Záves+ garnižla 80 cm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Dvere biele drevené 90 cm
1
Vešiak kovový
1
Písací stolík rohový 60x110x77 cm
1
Kontajner 4 zásuvkový + polica
1
Závesná skrinka rolovacie dvere + 2 pol 140x55x36 cm
2
Otočná stolička biela
1
Lehátka
2
Držiak PC
1
PC HP
1
Klávesnica+ myš
1
Tlačiareň XEROX 3250
1
Telefón Alcatel
1
Nerez kôš
1
Stojan na CO2 fľaša
1
Dávkovacie zariadenie na CO2
1
Umývadlo + batéria
1
Dávkovač mydlo
1
Dávkovač papierových utierok
1
Závesná skrinka nad umývadlo 40x60x14 cm
1
Kôš drôtený
1
Vypínač svetlo
1
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
3
Zásuvka 230 V
4
Dátová zásuvka + telefón
1
Radiátor
1
Parapetplast 275 cm
1
Garnižla + záclona 275cm
1
Okno plastové otváracie
1
Okno plastové pevné
1
Dvere biele drevené 90 cm
1
Umývadlo + batéria
1
Dávkovač mydlo
1
Dávkovač papierových utierok
1
Drôtený kôš
1
Skrinka s umývadlom kameň 90x70x90 cm
1
Skrinka s umývadlom kameň 90x70x90 cm
1
Batéria nástenná
1
Destilačný prístroj DENYWA 3
1
Písací stolík 120x70x75 cm
2
Kontajner 3 zásuvkový
1
Stolík – odpružený kamenná doska s jedným šuplíkom
1
90x60x75 cm
Pracovný pult kameň 5 dveroví 300 x70x89 cm
1
Pracovný pult kameň 2pevné 5 šuplik 300 x70x89 cm
1
Stoličky biele
3
PC + klávesnica+ monitor+ myš
1
Chladnička
1
Sterilizátor
1
Inkubátor
1
Laborátórne váhy
1
Centrifuga 1x selecta
1
Humaclot
1
Spinereact
1
Vypínač svetlo
1
Svetlo vstavané do sadrokartónu 4x18 W
3
Zásuvka 230 V
12
Dátová zásuvka + telefón
1
Radiátor
1
Parapet plast 275 cm
1
Garniža + záclona 275cm
1
Okno plastové otváracie
1
Okno plastové pevné
1
Dvere drevené hnedé 90 cm
1

Suchý uhličitý

Laboratórium
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Umývadlo + batéria
1
Dávkovač mydlo
1
Dávkovač papierových utierok
1
Výlevka
1
Batéria nástenná
1
Skrinka nad umývadlom 40 x 60 x 14 cm
1
Kôš nerez
1
Kožené biele kreslo
1
Otočná biela stolička
1
Písací stôl 180x78 cm
1
Stôl polgulatý 1 noha 120x78 cm
1
Skrinka závesná rolovacie dvere + 2 police 140x55x36 cm
1
1 ks
Vypínač svetlo
1
Zásuvka 230 V
5
Radiátor
1
Parapet plast 285 cm
1
Garniža + záclona 285cm
1
Okno plastové otváracie
1

Odberová miestnosť
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V Žiline, dňa 13.01.2020
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K004599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúpele Brusno, a.s. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 1/2 / 0, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 642 314
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“, so
sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 (ďalej len „Úpadca“) vyhotovil dňa 13.01.2020 doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu o nové súpisové položky majetku nasledovne:

Hnuteľné veci v stave opotrebenia primeraného užívaním za účelom prevádzky podniku Úpadcu
Súp.
položka
por. č.

1873
1874
1875

Názov / opis veci

Počet
(ks)

Umiestnenie

Nachádzajúce sa: Nočný bar, KD Poľana
Stôl okrúhly o 60 cm na jednej nohe, mramor,
7
drevo, chrom výška 112 cm
Stôl okrúhly o 70 x 70 mramor, drevo na jednej
27
chrómovej nohe výška 77 cm
Stôl okrúhly o 60x60 mramor, drevo na jednej
27
chrómovej nohe výška 77 cm
Stôl okrúhly o 70x40 mramor, drevo na jednej
1

Jednotková
cena (€)

Súpisová
hodnota (€)

20,00

140,00

20,00

540,00

20,00

540,00
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1
chrómovej nohe výška 62 cm
Stôl polkruh 135 x55mramor, drevo na jednej
6
chrómovej nohe výška 62 cm
Kreslo červené koža
65
Kreslo červené koža / herňa/
65
Drevená stena akváriová 4 skrinky 353x234 cm 1
Lavica sedenie koža červená 120 mm
7
Lavicové sedenie U koža červené box 290x295
1
cm
Lavicové sedenie U koža červená box 290x130x
1
cm
Lavicové sedenie koža červená 120 cm
2
Lavicové sedenie koža červená 180 cm
2
Zrkadlo zlatý rám 150 x 100 cm
6
Zrkadlo na stĺpe 45x220 cm
9
Zrkadlo na stĺpe 35x220 cm
1
Zrkadlo na stĺpe 78x220 cm
4
Zrkadlo na stĺpe 100x220 cm
3
Nástenné svetlo fakľa
22
Nástenné svetlo Led Strop hore (bodky)
97
Podsvietenie strop sadrokartónn
9
Podsvietenie sedačky boxy
9
Stropné svetlo bodové
175
Svetlo luster
2
Svetlo exit
3
Svetlo parket
20
Diskoguľa
1
Reproduktor na stĺpoch
4
Dvere červené s okrúhlim sklom lietačky 90x226
1
cm
Presklenná stena dvere jednokrídlové hlinik
1
285x230 cm (vchod)
Presklenná stena dvere jednokrídlové hlinik
1
285x230 cm (vchod lobby)
Sklenená stena plast s posuvnými dverami na
1
terasu 550x235 cm
Sklenená stena plast s oknom na terasu 550x235
1
cm
Sklenená stena plast s posuvnými dverami na
2
terau 270 x 235 cm
Vešiak drevený na kabáty
2
Parapet mramorový 270 x 23 cm
4
Parapet mramorový 550 x23 cm
4
Garniža 550 cm
4
Garniža 270 cm
2
Reproduktor v strope
12
Dvere sklad DJ atip hnede 2 krídlové 75x210 cm 1
Dvere drevené dvojkrídlové atip Rozvádzač
1
126x210 cm
Dvere biele obyčajné 80 cm pravé
1
Zásuvka 230 V
43
Zásuvka na svetelné ovládanie
20
Vypínač
5
Zosilovač
1
Mix pult
2
Dvere biele obyčajné 90 cm
1
Stropné svetlo
2
Vypínač
2
Zásuvka 230 V
18
Regál 4 policový trojity 300x200x60
1
Stolička barová červená koža
5
Stropné svetlo bodové
22
Podsvietenie políc (neon)
6
Podsvietenie strop sadrokartón 9 neon
1
Dvere červené s okrúhlim sklom lietačky 90x226
1

Nočný bar

Nočný bar sklad
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1
cm
Dvere biele obyčajné 90 cm
1
Barová doska mramorová 8,95cm x 0,4 mm
1
Podsvietenie barovej dosky
1
Barová doska výčapná mramorová 8,85 cm 0,7 m 1
Drez dvojitý
2
Batéria stojanová drezová
2
Chladiaca nádoba 45x20 cm
2
Barové police za sklom drevom 120 x 120 cm
12
Zrkadlo na stene za barom 120x120 cm
8
Chladiaca skrinka 2 – dverová čierna 112x55x85
2
presklené
Chladiaca skrinka 40x55x85 čierne
1
Skrinková zostava 6,3 m policová skrinka
7
s dvierkami 60x75 drevo hnedé
Mramorová pracovná doska pod policami 9,45 m
1
x 0,6
Skrinka s dvierkami drevo hnedá 40x76
1
Drez 34x40 cm
1
Drezová batéria nástenná
1
Chladiaca skrinka nerezová dvojdverová 120 x85
1
cm
Chladiaca skrinka nerezová jednodverová 2 ks
1
šuplík
Výrobník ľadu Zanussi
1
Umývačka Elektrolux
1
Zmäkčovač vody
1
Kávovar Cimbali
1
Mlynček na kávu Fiorengato
1
PC Dell , klávesnica+ myš
1
Touch monitor IIOMA
1
Epson Varos FM 4000
1
Epson
1
Telefón Alcatel
1
Skrinka s policou vez dvierok drevo hnedé 54x80
1
cm
Skrinka pod chladiacou nádobou 50 x80 drevo
1
hnedá
Skrinka pod chladiacou nádobu 45x80 drevo
1
hnedá
Bomba biogon
1
Odpadkový sud O 45x60
1
Chladnička Coca Cola červená
1
Dvere červené s okrúhlim sklom 80x226
1
Dvere červené s okrúhlim sklom 80x198
1
Dvere červené plné 60 x198
1
Mramorová doska + 2 umývadlá 150x60 ks
1
Batéria umývadlová na senzor
1
Dávkovač mydla ILLE
1
Dávkovač papiera
1
Koš nerezový biely na odpad
1
Držiak toaletného papiera
2
Odpadkový kôš chrom ILLE
2
Držiak na kefu + kefa
2
Držiak hygienických vreciek
2
WC misa Geberit
2
Svetlo stropné zapustené v sadrokartóne
2
Vypínač svetlo
4
Vypínač odsávanie
2
Dávkovač vône
1
Reproduktor
2
Zrkadlo drevený rám 116x72 cm
1
Dvere červené s okrúhlim sklom 80x226
1
Dvere červené plné 60x198
1

Bar obsluha

WC Ženy
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2014
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2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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2025
2026
2027
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2029
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2043
2044
2045

Konkurzy a reštrukturalizácie

Mramorová doska 2 umývadlá 150x60
1
Batéria senzorová
2
Dávkovač mydla ILLE
1
Dávkovač utierok
1
Kôš mrežový
1
Držiak toaletného papiera
2
Odpadkový kôš chrom ILLE
2
Pisoár
2
Držiak na kefu + kefa
2
WC misa Geberit
2
Svetlo stropné zapustené v sadrokartóne
4
Vypínač svetlo
4
Vypínač odsávanie
2
Dávkovač vône
1
Reproduktor
2
Zrkadlo drevený rám 116x72 cm
1
Dvere biele drevené 80 cm
1
Vypínač
3
Zásuvka 230 V
12
Pracovný stôl s drezom nerez 80x70 cm
1
Pracovný stôl s drezom 120 x 70 cm
2
Pracovný stôl na kolieskach s dvomi policami
1
narez 100x70
Pracovný stôl s dvomi policami nerez 160 x 70
1
Pracovný stôl s policou a dvoma šuplíkmi, nerez
1
185 x70 cm
Pracovný stôl s policou 60x60 výška 50 cm
1
Elektrická rúra Whirpool 60 x 60 vstavaná
1
Konvektomat veľký. Elektrolux 90 x 170 ks
1
Polica nerezová 120 x 30 cm
1
Polica nerezová 150 x 30 cm
2
Polica nerezová 170 x 30 cm
1
Polica nerezová 100x 35 cm
1
Regál 3 bunkový nerez 80 x 175 cm
1
Regál 5 bunkový 80x 150 mm
1
Chladnička Elektrolux 60x60x85 cm nerez
1
Úpravňa vody
1
Miešadlo malé kitchenAid
1
Digitálna váha sw-1
1
Mikrovlnná rúra IGNIS
1
Umývadlo + batéria
1
Batéria nástenná
3
Dávkovač mydla lotus
1
Dávkovač papiera
1
Radiátor panelový 90 x 60 cm
1
Klíma
1
Ventilátor stolový OZBA
1
Chladiarenský box na cukrárenské výrobky
1
Svetlo nástenné
1
Regál 3 bunkový nerez 130 x 180 cm
1
Regál 3 bunkový nerez 100 x 180 cm
1
Regále 18 bunkový nerezový na kolieskach 60 x
2
175 cm
Dvere biele 70 cm
1
Vypínač
2
Stropné svetlo
1
Ventilátor
1
Zásuvka 230 V
1
Regál 6 bunkový kovový biely 100 x 200 cm
1
Regál 3 bunkový kovový biely 100 x 200 cm
1
Regál 4 bunkový kovový biely 100 x 200 cm
1
Chladnička na polotovary Elektrolux 70x165 cm 1
Dvere biele drevené 80 cm
2
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WC Muži

Prípravovňa
výrobkov

–
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Stropné svetlo
1
Vypínač
1
Dvere biele drevené 60 cm
1
Svetlo stropné
1
Skriňa šatníková plechová 2 dverová 60x180
2
Stolička drevená pizzeriová
1
Dvere biele 80 cm
1
Dvere hnedé 2- krídlové 95 cm
1
Vypínač
2
Svetlo stropné
4
Zásuvka 230 V
5
Chladnička presklenná Elektrolux 70x165 cm
1
Umývačka malá Elektrolux 70 x 165 cm
1
Keridon 40 x 86 cm
1
Pracovný stôl s drezom nerez 120 x 70 cm
2
Pracovný stôl s policou a dvoma šuplíkmi
1
nerezový 130 x 70 cm
Pracovný stôl s dvomi policami nerezový 140 x 70
2
cm
Pracovný stôl s policou nerezový 70 x 70 cm
1
Umývadlo
1
Batéria stojánková
1
Batéria nástenná
2
Dávkovač mydla hagleitner
1
Dávkovač papierových utierok
1
Kôš odpadkový mrežový biely
1
Úpravňa vody
1
Stolička látková - sivá
1
Radiátor kúpeľňový sivý 75 x 165 cm
1
Vozík na prepravu bedničiek červený
1
Dvere biele mriežka 80 cm
1
Vypínač
1
Stropné svetlo
1
Nerezový drez 70 x 60 cm
1
Stojanková batéria
1
Výlevka
1
Nástenná batéria
1
Elektrická škrabka na zemiaky
1
Ventil na vodu záhradný
1
Stôl pracovný nerezový s policou 150x70 cm
1
Stôl pracovný nerezový s policou 120 x 70 cm
1
Radiátor 7-rebrový
1
Zásuvka nástenná 230 V
1
Dvere biele s jednou mriežkou 80 cm
1
Vypínač
1
Nástenné svetlo
1
Dvere biele ľavé
1
Stôl písací krémový 180x 80 cm
1
Skrinka 4 šuplíková 40x60x80 cm
1
Skrinka šatníková 2 – roletky+ vešiaková
1
s policou krémová 140x490 x40 cm
Skrinka nadumývadlom 2 dvojdverová zo
1
zrkadlom krémová 40x60x15
Radiátor 10 – rebrový
1
Vypínač
1
Zásuvka 230 V
4
Kreslo kancelárske čierna látka otočné na
1
kolieskach
Sklenená stena s oknom, otváracia 280 x 185 cm 1
Stropné svetlo
1
Parapet mramor 280 x18
1
Telefón Alcatel
1
Umývadlo + batéria
1
Dvere biele 90 cm pravé s jednou mriežkou
1

Šatňa cukráreň

Šatňa cukráreň II

Expedičná miestnosť

Škrabka

Kancelária skladníka

Deň vydania: 16.01.2020
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Kreslo kancelárske oranžové
1
Vypínač
1
Svetlo nástenné
1
Dvere biele drevené 90 cm
1
Vypínač
1
Svetlo stropné
1
Zásuvka 230 V
4
Pracovný stôl nerezový s jednou policou 2 šuplíky
1
120 x 70 cm
Regál 8 bunkový biely
2
Dvere biele drevené 90 cms jednou mriežkou
1
Vypínač
1
Svetlo stropné
1
Zásuvka 230 V
4
Pracovný stôl nerezový s jednou policou 21
šupliky 120 x 70 cm
Regál 8 bunkový biely
1
Dvere biele drevené 90 cms jednou mriežkou
1
Vypínač
1
Svetlo stropné
1
Zásuvka 230 V
4
Regál 6 bunkový biely
1
Dvere biele drevené 90 cm s mriežkou
1
Vypínač
1
Svetlo stropné
1
Regál 6 bunkový biely
2
Regál nerezový 3 bunkový
1
Pracovný stôl nerezový s jednou policou 2x šuplík 1
Regál 3 bunkový biely
1
Váha veľka
1
Vypínač
2
Stropné svetlo
3
Nástenné svetlo východ
2
Radiátor 1 rebrový
1
Telefón na otváranie rampy
1
Vozík na potraviny 4 kolesový veľký
1
Dvere biele 90 cm s mriežkou
1
Vypínač
1
Svetlo stropné
1
Stôl pracovný nerezový s policou 2x šuplík
1
120x70 cm
Regál 6 bunkový biely
3
Umývadlo + batéria
1
Dávkovač mydla
1
Dávkovač papiera
1
Digitálna váha malá sw-1
1
Zásuvka 230 V
4
Mreže kovové biele dvojkrídlové 160 cm
1
Dvere dvojkrídlové biele s mriežkou 150 cm
1
Vypínač
3
Svetlo stropné
3
Svetlo nástenné východ
1
Hasiaci prístroj
1
Stôl písací s policou a prepážkou sivý 130x65 cm 1
Odpadkový kôš červený Algida
1
Dvere biele 110 cm ľavé s mriežkou
1
Stropné svetlo
2
Nastenné svetlo boxové
3
Vypínač
1
Zásuvka 230 V
7
Chladnička Elektrolux Zanusi70 x165 cm
4
Regál 3 – bunkový 90x170
1
Mraziarenský box centrálny
1

Deň vydania: 16.01.2020
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Sklad DKP

Suchý sklad potravín II

Suchý sklad nápojov

Chodba pred škrabkou
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Chladený box mliečne výrobky
1
Regál 3 – bunkový
1
Regál 3 – bunkový
1
Regál 3 – bunkový
1
Svetlo stropné
1
Regál 3 – bunkový
1
Regál 3 – bunkový
1
Regál 3 – bunkový
1
Stojan na háky nerez 100 cm šírka
1
Stropné svetlo
1
Paletový vozík
1
Umývadlo + batéria
1
Digitálna váha Mingeda
1
Nástenná batéria
1
Dávkovač mydla TORK
1
Dávkovač papiera
1
Kôš drôtený biely
1
Stolička kožená červená
60
Stolička kožená bledohnedá
21
Keridon 80 x 40 cm
3
Stolička jedálenská látková – modrá
29
Gril plynový
1
Kreslo hnedá bledá koža
9
Kreslo dvojsedadlové hnedá bledá koža
1
Stolička barová zelená koža
2
Lehátko terasové drevené
2
Prístelok 195x80 cm
4
Recilkulácia -4 poschodie
1
Menerga (Šatne bazén + parafín)
1
Menerga (Sauna leháreň v bazéne)
1
Menerga (vaňové oddelenie )
1
Menerga ( bazén)
1
Marco Climatech (Ambulancie)
1
Marco Climatech (sklady stravovanie)
1
Marco Climatech (Reštaurácia)
1
Marco Climatech (Vstupná hala)
1
Marco Climatech (Nočný bar)
1
Marco Climatech (Divadelná sála)
1
Marco Climatech (kuchyňa)
1
Čiler ( Nočný bar+ reštaurácia + pizza, chladenie
1
)
Marco climatech ( Pizza, kuchyňa)
1
Marco Climatech (Pizza reštaurácia
1
Nachádzajúce sa: Jedáleň, KD Poľana
Výdajný pult drevený chladný
1
Výdajný pult drevený teplý
1
Ohrev tanierov nerez
2
Prenosná chladnička coca cola
1
Stoličky modré
217
Keridor stolík prírodný
18
Stôl jedálenský 80 x 80 cm
7
Stôl jedálenský 80 x 140 cm
40
Stôl jedálenský 80 x 180 cm
7
Kuchynská linka drevená 590 cm + kameň 10
1
šuplíkov + 10 dvojkrídlových dvierok
Svetlá vypínače 8 ks
1
Zásuvka 230 V
38
Reproduktor
11
Podsvietený sadrokartón štvorec
8
Podsvietený sadrokartón obdĺžnik malý
1
Podsvietený sadrokartón obdĺžnik veľky
1
Bodové stropné svetlo
180
Kamenné svetlo na stĺpoch
21

Deň vydania: 16.01.2020
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Tabuľa úniková svetlá
4
Reproduktor
11
Obraz olejomaľba zlatý rám 132x218 staré kúpele 1
Sklenená stena otváracie dvojkrídlové dvere
1
555x330cm
Sklenená stena s odsúvacia 2-vetracími oknami
3
555x330 cm
Sklenená stena s 2-vetracími oknami
3
Sklenená stena s jedným vetracím oknom
1
275x330 cm
Sklenená stena s jedným oknom 2-krídlové
1
otváracie dvere 270x330 cm
Sklenená stena s 2 dvomi vetracími oknami
1
630x330 cm
Sklenená stena s jedným a dvojkrídlovými
2
dverami 555x330 cm
Žalúzie so závesmi 555 cm
8
Žalúzie so závesmi 275 cm
3
Sklenená stena 555 cm
1
Žalúzie so závesom 555 cm
1
Sklenená stena s jednými dvojkrídlovými dverami
1
255x330 cm
Dvere hnedé drevené 10 okenné 80cm
1
Vypínač
7
Svietidlo stropné 4x18W
9
Reproduktor
1
Radiátor
6
Sklenená hliníková stena s 2oknami 550x203cm 3
Sterilizátor
1
Chladnička na vzorky
1
Skrinka šedá –rolovacie dvere 80x115x42 cm
1
Skrinka šedá –rolovacie dvere 80x75x42 cm
1
Biely drevený regál 90x180x50 cm
3
Stolík drevený 65x80x76 cm
1
Biele drevené dvere 60cm
2
Umývadlo + batéria
1
Dávkovač mydla
1
Dávkovač papierových utierok
1
Drôtený kôš
1
Zrkadlo 40x60 cm
1
WC misa
1
Kefa s miskou
1
Držiak toaletného papiera
1
Biele drevené dvere 60cm
2
Umývadlo + batéria
1
Dávkovač mydla
1
Dávkovač papierových utierok
1
Drôtený kôš
1
Zrkadlo 40x60 cm
1
WC misa
1
Kefa s miskou
1
Držiak toaletného papiera
1
Dvere drevené biele 80cm
1
Drevená stena sklo s dverami s 10 okienkami
1
147x205cm
Okno hliník. so sklom 197x147 cm
1
Kamenná parapeta 197cm
1
Skriňa dvojkrídlová drevená 60x193 cm
2
Skriňa rolovacie dvere drevo 80x115 cm
2
Skriňa rolovacie dvere drevo 80x78 cm
2
Vešiak kovový
1
Písací stolík s policovou nadstavtou 197x68 cm 1
Kontajner so 4 šuplíkmi
1
Držiak PC
1

Jedáleň - pacienti

Deň vydania: 16.01.2020
50,00
50,00
50,00

200,00
550,00
50,00

50,00

50,00

50,00
50,00

150,00
150,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

100,00
400,00
150,00
50,00
50,00

50,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Stravovacia prevádzka - Chodba 5,00
z recepcie do kuchyne:
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
WC Ženy
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
WC Muži
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00

50,00
5,00
35,00
45,00
5,00
30,00
15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00
40,00
40,00
40,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Diétna sestra
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2296
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2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341

Konkurzy a reštrukturalizácie

PC + klávesnica
1
Telefón
1
Kôš kovový
1
skrinka závesná policová 75x80x40 cm
1
stropné svietidlo 4x18W
2
zásuvka 230V
1
radiátor
1
kreslo otočné
1
stolička
1
Vypínač svetla
1
Dvere biele drevené 80cm
1
Stolík písací rohový 161x110cm
1
Závesná skrinka policová 55x75 cm
1
Skriňa dvojkrídlová drevená 60x193cm
1
Skriňa rolovacie dvere 80x115cm
1
Skriňa rolovacie dvere 80x78 cm
1
Regál kovový 90x45x179 cm
1
Vypínač svetla
1
Zásuvka 230V
4
Zásuvka dátová
2
stropné svietidlo 4x18W
3
radiátor
1
kreslo otočné
1
stolička
1
Držiak PC
1
PC + klávesnica
1
Tlačiareň
1
Sklenená hliníková stena s otváracími dverami
1
244x320 cm
Stôl 120x80cm
4
Stôl 66x80 cm
3
Keridon 80x40 cm
2
Stoličky drevené ratanové
17
Radiátor
2
Okienko plastové 120x170 cm
1
Okienko plastové 120x140 cm
1
Parapeta plastová 140cm
1
Parapeta plastová 107cm
1
Vypínač svetla
2
Zásuvka 230V
2
Svetlo stropné 4x18W
10
Reproduktor
2
Dvere biele drevené 70 cm
1
Pracovný stôl nerezový 160x70x85 cm
1
Nerezový drez 140x70x85 cm
1
Umývačka riadu podpultová
1
Nerezový regál 3 police 130x50x180cm
1
Drevený regál biely 10x50x180cm
1
Chladnička na víno
1
Chladnička na ovocie a zeleninu
1
Vypínač svetla
2
Vypínač myčka
1
Svetlo stropné 2x65W
3
Dvere biele drevené 60cm
1
Výlevka
1
Batéria nástenná
1
Vypínač svetla
1
Stropné svetlo
1
Dvere drevené z baru 80cm
1
Dvere dvojkrídlové lietačky do jedálne 200x213
1
cm
Umývadlo + batéria
1
Zrkadlo 60x60 cm
1

Vedúci skaldník

Zamestnanecká jedáleň

Zamestnanecká myčka

Výlevka

Deň vydania: 16.01.2020
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20,00
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20,00
80,00
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40,00
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40,00
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200,00
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5,00
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5,00
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2342
2343
2344
2345
2346
2347
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2350
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2403
2404

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Kôš plastový
Vypínač svetla
Svetlo stropné 2x65W
Zásuvka 230V
Chladnička plné dvere
Chladnička sklenené dvere
Nerezový drez 120x70x85 cm
Závesná nerezová skrinka 120x35x65 cm
Nerezový pracovný stôl 270x70x65 cm
Závesná nerezová skrinka
Výrobník ľadu
Krájač na chlieb
Nerezový stôl 50x70 cm
Nerezový stôl s dvomi šuplíkmi 120x70cm
Stôl drevený 66x80 cm
Stolička hnedá
Dvere biele drevené 80cm
Regál kovový 90x40x180 cm
Stolík písací 70x110 cm
Vypínač svetla
Svetlo stropné 4x180W
Okno plastové pevné 110x103 cm
Okno plastové pevné 100x103 cm
Parapeta kameň 110cm
Parapeta kameň 100cm
Žehliaca doska + žehlička
Dvere plechové dvojkriídlové 145cm
Plynový sporák 4 horáky + rúra 80x93x85 cm
Plynový sporák n cestoviny 40x93x85 cm
Plynový varný kotol 80x93x85 cm
Plynový panvica 100x93x85 cm
Elektrická panvica 160x90x85 cm
Konvektomat veľký 99x85x180 cm
Konvektomat malý 99x85x108 cm
Šokový mraziak 90x100x180 cm
Chladnička 75x98x210 cm
Indukčný šporák 35x70x25 cm
Neutrálny diel 70x70x85 cm
Neutrálny diel 30x70x25 cm
Plynová opekacia platňa liatinová 30x70x25 cm
Plynový lávový gril 35x70x25 cm
Plynová dvojfritéza 70x70x25 cm
Pracovný stôl nerez 170x70x85 cm
Chladiaci stôl 123x70x85 cm
Chladiaca vitrína 70x62x165 cm
Mäsiarsky klát plast 70x70x85 cm
Umývací stôl s drezom 70x70x85 cm
Vákuový baliaci stroj 39x63x33 cm
Digitálna váha
Mlynček na mäso TS12 elektrický
Policová zostava 120x40x180 cm
Vyhrievaný výdajný plut 120x70x85 cm
Výdajný stôl 80x70x85 cm
Výdajný stôl 120x70x85 cm
Výdajný stôl 150x70x85 cm
Výdajný vozík s ohrevom mobilný 80x70x85 cm
Vyhrievaný výdajný plut 150x70x85 cm
Stojatá polica 150x35x35 cm
Výdajný stôl 150x70x85 cm
Salamander stolový 45x45x46 cm
Mikrovlnná rúra PANASONIC

1
1
1
4
6
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OFFICE

SKLAD OFFICE

Kuchyňa

Varňa

Príprava mäsa

Výdajňa zamestnanci

Výdajňa jedla hostia

Deň vydania: 16.01.2020
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2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
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2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463

Konkurzy a reštrukturalizácie

Servírovací vozík nerez 80x60x85 cm
2
Výdajný stôl 170x85x70 cm
1
Pracovný stôl 90x60x85 cm
1
Umývačka skla 46x56x72xcm
1
Umývací stôl 140x70 cm
1
Veľká umývačka riadu 100x60x180cm
1
Policová zostava 100x60x180 cm
1
Plynový kotol 60 l 70x70x85 cm
1
Umývací stôl s drezom 140x70x85 cm
1
Pracovný stôl 120x70x85 cm
1
Chladnička 1300l 144x78x200cm
1
Digitálna váha
1
Stroj nárezový
1
Výlevka stojanová so vstavanou batériou
1
Umývací
stôl
s drezom
s veľkou
vaňou
2
120x70x85cm
Policová zostava 200x60x180 cm (regál)
1
Policová zostava 100x40x180 cm (regál)
1
Mraziak 70x62x165 cm 400l
1
Stôl nerez 180x70x90 cm
1
Chladnička 400l 70x62x165 cm
1
Stôl s drezom 140x70x85 cm
1
Pracovný stôl 200x70x85 cm
2
Krájač zeleniny
1
Digitálna váha
1
Nástenná polica 20x35cm
1
Pracovný stôl mobilný 120x70x85 cm
1
Pracovný stôl doska kameň 2 zásuvky
1
200x70x85 cm
Pracovný stôl 150x70x85 cm
1
Umývací stôl 70x70x85 cm
1
Univerzálny miesič cesta veľký 57x107x115 cm 1
Chladnička plné dvere 400l 70x62x165 cm
1
Digitálna váha
1
Chladnička plné dvere 400l 70x62x165cm
1
Nerezový drez 120x70x85 cm
1
Biele dvere s mriežkou 80 cm
2
Mraznička 400 l plné dvere 70x62x165 cm
1
Chladnička plné dvere 400l 70x62x165 cm
3
Nerezový regál 4 police 100x40x180 cm
3
Vypínač svetla
1
Svietidlo 36W
2
Zásuvka 230 V
6
Dvere biele drevené 90 cm
1
Skriňa dvojdverová drevo 80x190 cm
2
Skrinka jednodverová 60 x 75 cm drevená
1
Skrinka policová presklená dvojdverová 60x115 1
Skrinka kombinovaná police + dvoj dvierka
3
Skrinka dvojdverová drevo 80 x75 cm
1
Písací stôl 160 x75 cm
2
Stolík s jednou nohou 70 x 70 cm
1
Skrinka 4 šuplíková drevená 43 x 60 cm
2
Skrinka nástenná 1 x rolovacia + 2 x polica 140 x
2
55 cm
Skrinka nad umývadlom dvojdverová drevená 40
1
x 60 cm
Kreslo otáčacie koža čierna
1
Kreslo otáčacie látka oranžová
1
Stolička 1 ks
1
Počítač Dell
2
Monitor + klávesnica+ myš
2
Tlačiareň Epson WP 4525
1
EPOSN Fiškál VF 4000 , TM U 220
1

Umyváreň bieleho riadu

Studená kuchyňa

Umyváreň čierneho riadu

Príprava rýb

Príprava zeleniny

múčna príprava

Vybýjanie vajec

Denný sklad potravín

Kancelária prevádzkár

Deň vydania: 16.01.2020
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2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503

2504
2505
2506

2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518

Konkurzy a reštrukturalizácie

Klimatizačná jednotka fairline
1
Dávkovač papiera na ruky
1
Dávkovač mydla
1
Umývadlo + batéria
1
Vypínač svetlo
1
Svetlo stropné
3
Zásuvka 230 V
6
Zásuvka dátová + telefón
2
Záložný zdroj APC
1
Presklená stena hliník vyklápacie okno 165 x 325
1
cm
Žalúzia rolovacia 230 x270 cm
1
Garniža 230 cm
1
Vešiak kovový
1
Kôš sieťkový čierny
2
Vstupná sklenená stena hliníková s otvor. dvere
1
230x320 cm
Sklenená stena hliník. s dvomi otv. a dvomi
2
vetracími oknami 550x235
Sklenená stena hliník. s dvomi otv. a dvomi
2
vetracími oknami 550x110
Kamenná parapeta 550 cm
2
Drevené obloženie radiátorov 550x62x98 cm
2
Drevené obloženie radiátorov 260x62x98 cm
1
Kovová garniža + závesy 550 cm
4
Chladiaci pult výdajný drevo
1
Teplý plut nerez
1
Kávovar Bravilor Bonamat
1
Chladený dávkovač džúsov dvojitý
1
Nerezový hriankovač
1
Zmäkčovať vody
1
Audio zostava
1
Reproduktory
6
Vypínač svetla
4
Svietidlo závesné 1-žiarovkové
20
Svietidlo závesné 5-žiarovkové
11
Zásuvka 230V
28
Stôl jedálenský 80x120 cm
9
Stôl jedálenský 80x80 cm
8
Keridon stôl 40x80 cm
14
Skladací stôl 125x90 cm
2
Svetlo únikový východ zelené
3
Skrinka na kolieskach 53x50x90 cm
1
Barový pult kameň atyp 300x93 cm s nadstavbou
1
s nerezovým drezom + vstavaná batéria
Kamenný
pracovný
pult
s2
drevenými
zatváracími skrinkami a 4 šuplíkmi a nerezovým 1
drezom s nástennou batériou
závesná policová drevená zostava 320x70 cm
1
Skrinka s hasiacim prístrojom
2
Kamenný pult atyp účko s nerez.drezom
a stoj.batériou 2x plné dvierka, 3x policová 1
skrinka 95x90x118x50x35 cm
Vstavaná nerezová chladnička dvojkrídlová
1
Chladiaca vitrína na polotovary- pizzéria výdaj
1
Pizza pec FOORNI DI FIORE
1
Drevený obklad pece 150x110 cm
1
Drevený obklad box k peci 92x96x80 cm
1
Držiak papierových utierok
1
Príslušenstvo k peci
4
Drvené dvojkrídlové lietačky
1
Detská stolička
2
Drevené lietačky s oknom 90 cm
1
Biele dvere 80 cm
1

Pizzéria – reštaurácia

Deň vydania: 16.01.2020
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2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577

Konkurzy a reštrukturalizácie

Umývadlo s batériou
1
Dávkovač mydla
1
Dávkovač papierových utierok
1
Chladnička plné dvere na suroviny na pizzu
1
Chladnička plné dvere na polotovary na raňajky 1
Podst. nerezová chladnička na plotovary na pizzu 3
Závesná skrinka nerezová odsúvacie dvere
1
140x65x35 cm
Závesná skrinka nerezová policová 88x65x35 cm 1
Závesná skrinka nerezová policová 160x65x35
2
cm
Nerezová polica na stene 2-policová 90x30 cm
1
Nerezová polica na stene 2-policová 110x30 cm 1
Odsávač pár nerezový 160x70 cm
2
Stôl nerezový pracovný 140x60x90 cm
1
Stôl nerezový pracovný 110x70x90 cm
3
Nerezový stôl s vaňou a batériou 110x70x90 cm 1
Nerezový pracovný stôl s drezom 149x70x90 cm 1
Nerezová stĺpová výlevka so vstavanou batériou 1
Nerezový drez s batériou 70x70x90 cm
1
Nerezová zostava 3 fritéz 140x70x90 cm
1
Nerezový stolík pracovný 90x70x90 cm
1
Nerezová zostava gril 2x sklokeramika a 1x gril
1
rošt
a 1x grilovacia platňa elektrické 175x70x90 cm
1
Stolík drevo kameň okrúhly o 60
2
Stolík štvorec drevo kameň 8x80 cm
4
Počítačový stolík drevo kameň 250x 75 cm
1
Kreslo zelené jednokreslo
5
Dvojkreslo zelené
1
Dvojkreslo hnedé
1
Jednokreslo hnedé
5
Biliardový stôl
1
Pinpongový stôl
1
Stolný futbal
1
Obraz starý rám „Hory“150 x120 cm
1
Skrinka s hasiacim prístrojom
1
Sklenená stena s jedným vetracím otvorom
2
275x330 cm
Sklenená stena hliník 410 x330 cm
1
Hlavný vchod sklo hliník s automatickými
7
otváracími dverami 195x400x195x400
Zásuvka 230 V
1
TV zásuvka
1
PC + monitor + klávesnica + myš
2
Podsvietenie sadrokartónu štvorec
2
Podsvietenie sadrokartónu kruh
2
Podsvietenie sadrokartónu obdlžník
2
Podsvietenie sadrokartónu veľký kruh
2
Podsvietenie sadrokartónu malý kruh
2
Svetlo sklo kocky
160
Svetlo kameň na stĺpoch
21
Reproduktor
9
Sklenená vytrína
2
Infomačný panel
1
Fontána sklo + osvetelenie
1
Osvetlenie kamenných stĺpoch
2
Svetlo vstavané do sadrokartónu hlavný vchod
11
Garnižla + záclona + záves 555 cm
3
Garnižla + záclona + záves 275 cm
1
Garnižla + záclona 410 cm
2
WC misa
1
WC kefa s držiakom
1
Dvere drevo hnedé 80 cm
1

Kuchyňa pizzeria

Hala recepcia

Deň vydania: 16.01.2020
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
60,00

20,00
20,00

20,00
20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

40,00
20,00
20,00
40,00
20,00
60,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
40,00
80,00
20,00
100,00
20,00
20,00
100,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
20,00

40,00
20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

140,00
20,00
20,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
3200,00
420,00
180,00
40,00
20,00
20,00
40,00
220,00
15,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
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2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639

Konkurzy a reštrukturalizácie

Držiak toaletného papiera
Držiak hygienických potrieb
Nerezový kôš
Zrkadlo 73x76 cm
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Dvere drevo hnedé 80 cm
Dvere drevo hnedé 60 cm
Kameň pult 163x58 cm
Umývadlo + batérie
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Zrkadlo 93x145 cm
Drôtený kôš
Pisoár
WC misa
Kefa + držiak
Držiak toaletného papiera
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Dávkovač vôňa
Dvere drevo hnedé 80 cm
Dvere drevo hnedé 60 cm
Kameň pult 163x58 cm
Umývadlo + batérie
Zrkadlo 95x130 cm
Dávkovač mydla
Dávkovač papierových utierok
Drôtený kôš
WC misa
Kefa + držiak
Držiak toaletného papiera
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané do sadrokartónu
Reproduktor
Dávkovač vôňa
Vitrína na zákusky nerezová
Vitrína na zákusky drevo
Umývačka na poháre
Mlynček na kávu
Kávovar
Zmäkčovač vody
Chladiace zariadenie na pivo
Výčap
Chladnička vstavaná dvojdverová
Chladnička vysoká Coca Cola
PC HP
Touch monitor Iiama
Fiškálna tlačiareň varos 4000 ,EPSON UM 220
Klávesnica + myš
Epson UM 220 – bonovacia
Platobný terminál
TV plazma + ovládač
Stolík okrúhli kameň drevo o90 cm
Stolík štvorec kameň-drevo 70 x 70 cm
Stolík obdĺžnik kameň – drevo o60x90 cm
Kožené jednokreslo zelené
Kožené trojkreslo zelené
Kožené päťkreslo zelené
Kožená stolička bordová

1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
4
3
3
1
1
7
2
1
2
3
1
2
1
1
1
1
3
3
3
1
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
9
6
15
5
2
25

RECEPCIA HALA - WC Imobilné

WC Muži

WC Ženy

Lobby bar

Deň vydania: 16.01.2020
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
15,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
15,00
15,00
5,00
5,00
35,00
10,00
5,00
10,00
15,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15,00
15,00
15,00
5,00
40,00
10,00
5,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
20,00
20,00
20,00
20,00
100,00
180,00
120,00
300,00
100,00
40,00
500,00
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2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Kožená barová stolička zelená
4
20,00
Svetlo luster bar
4
20,00
Podsvietenie drevených políc
6
20,00
Podsvietenie sadrokartónu štvorec
5
20,00
Podsvietenie sadrokartónu kruh
5
20,00
Podsvietenie sadrokartónu obdlžník
5
20,00
Svetlo sklo kocky
105
20,00
Svetlo kameň na stĺpoch
21
20,00
Reproduktor
9
20,00
Skrinka s hasiacimi prístrojmi
2
20,00
Svetlo vypínač
5
5,00
Zásuvky dátové
3
5,00
Zásuvky 230 V
27
5,00
Zásuvka TV
1
5,00
Sklenené stena otváracia dvojkrídlové dvere
1
hliníkové 555x330 + 2x vetracie okno
5,00
Sklenená stena hliníková odsúvacie dvere
3
s dvomi vetracími otvormi 555x330 cm
5,00
Podsvietenie dreveného obkladu
1
5,00
Vitrína na kúpeľné oblátky 98x180 cm
1
5,00
Obraz olejomaľba - staré kúpele v zlatom ráme
1
132x218
5,00
Garniža + záclona + záves 555 cm
4
5,00
Únikové svetlo zelená šípka
1
5,00
Dvere biele drevené 80 cm
1
5,00
Regál drevený atip 520 x 250 cm
1
5,00
Sklad Lobby bar
Vypínač svetlo
1
5,00
Svetlo stropné 2 x 36 W
2
5,00
Recilkulácia -4 poschodie
1
100,00
Menerga (Šatne bazén + parafín)
1
Vzduchotechnické jednotky
100,00
Menerga (Sauna leháreň v bazéne)
1
100,00
Menerga (vaňové oddelenie )
1
100,00
Menerga ( bazén)
1
Montážna chodba – 2 poschodie 100,00
Marco Climatech (Ambulancie)
1
100,00
Marco Climatech (sklady stravovanie)
1
Dielňa údržby -1. poschodie
100,00
Marco Climatech (Reštaurácia)
1
100,00
Marco Climatech (Vstupná hala)
1
100,00
Výmeníková stanica – 1 poschodie
Marco Climatech (Nočný bar)
1
100,00
Marco Climatech (Divadelná sála)
1
100,00
Marco Climatech (kuchyňa)
1
100,00
Strojňa výťahu 4 poschodie
Čiler ( Nočný bar+ reštaurácia + pizza, chladenie
1
)
100,00
Marco climatech ( Pizza, kuchyňa)
1
100,00
Strecha (vonku)
Marco Climatech (Pizza reštaurácia
1
100,00
Nachádzajúce sa: Hotelová časť a Recepcia, KD Poľana
Stropné svetlo
2
5,00
Vypínač
2
5,00
Zásuvka 230 V
1
5,00
Chodba pred výťahom
Dvere drevené 80 cm
2
5,00
Svetlo východ
1
5,00
Požiarny hlásič
1
5,00
Vozík hotel H1 + príslušenstvo
1
5,00
Vozík hotel H1+ príslušenstvo
1
5,00
Svetlo
1
5,00
Vypínač
1
5,00
Požiarny hlásič
1
5,00
Zásuvka 230 V
1
Sklad vozíkov
5,00
Dvere drevené 80 cm
1
5,00
Chladnička malá
2
5,00
Stolička oranžová látková
1
5,00
Stolička kožená čierna
1
5,00
Kreslo drevo- látka s opierkou
2
5,00
Dvere 80 cm
1
5,00

80,00
80,00
120,00
100,00
100,00
100,00
2100,00
420,00
180,00
40,00
25,00
15,00
135,00
5,00
5,00
15,00
5,00
5,00
5,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10,00
10,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
10,00
5,00
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2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760

Svetlo nástenné
Vypínač
Zásuvka 230 V
Zásuvka 400 V
Stropné svetlo
Vypínač svetlo
Zásuvka 230 V
Regál
Matrac
Vozík drevený
Radiátor 3rebrový
Radiátor 4rebrový
Chladnička malá
Umývadlo + batéria
Požiarny hlásič
Ventilátor
Drevené dvere biele 80 cm
Detská postielka
Ohrievač
Protipožiarne dvere
Rebrík hliníkový 4 stup
Stolička oranžová látková
Výlevka + batéria
Dávkovač mydla
Wc doska prenosná
Stolička drevená
Stolička kongresová
Vozík sieťový na kolieskach
Sprchový kút rohový
Umývadlo
Sprchová batéria komplet
Umývadlo + batéria
WC misa
Dávkovač papiera
Dávkovač mydlo
Držiak mydla
Držiak toaletného papiera
WC kefa+ držiak
Kôš
Držiak na hygienické potreby
Svetlo vypínač
Stropné svetlo
Zásuvka 230 V
Radiátor 4 rebrový
Kôš drôtený
Dvere 80 cm
Invalidné kreslo do sprchy
Požiarny hlásič
Svetlo stropné
Vypínač
Zásuvka 230 V
Dvere drevené 80 cm
Skriňa dvojdverová drevená
Stôl rohový
Skrinka 4 zásuvková
Skrinka s roletkou
Skrinka závesná 3 dielna
Lekárnička
Skrinka plechová na kľúče
PC DELL Optiplex
Tlačiareň
Kreslo otočné čierne látkové
Kreslo látkové čierne s opierkou

Konkurzy a reštrukturalizácie
1
1
1
1
13
13
14
29
3
1
3
1
1
2
10
1
12
3
2
1
3
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Deň vydania: 16.01.2020

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Sklady (všetky v hotelovej časti a 5,00
recepčnej časti)
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Toalety personál
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Hotelová gazdiná
5,00
5,00
50,00
50,00
50,00
5,00
Centrálny vysávač

5,00
5,00
5,00
5,00
65,00
65,00
70,00
145,00
15,00
5,00
15,00
5,00
5,00
10,00
50,00
5,00
60,00
15,00
10,00
5,00
15,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
50,00
50,00
50,00
10,00
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2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823

Požiarny hlásič
Radiátor 3 rebroví
Odpadkový kôš sieťkový
Stolový ventilátor
Stropné svetlo
Svetlo nástenné v linke
Zásuvka 230 V
Vypínač svetlo
Dvere drevené biele 80 cm
Radiátor 3 reb
Radiátor 4 reb
Svetlo nástenné východ
Kuchynská linka245 cm
Drez + batéria
Chladnička
Skrinka závesná dvojdverová 40 cm
Stôl 65x65 cm s jednou nohou
Stolička látková oranžová
Stolička drevená látková
Stolička pizzeriová
Skrinka malá prezliekacia
Skrinka veľká prezliekacia
Stolový ventilátor
Vešiak drevený stojan
Ventilátor
WC misa
Podávač papiera
Dávkovač mydla
Držiak toaletného papiera
Umývadlo
Báteria umývadlo
Sprchový kút rohový
WC držiak + kefa
WC kôš
Kôš drôtový
WC
Dvere biele drevené
WC kefa + držiak
kôš
držiak na toaletný papier
výlevka
umývadlo
zásobník na papierové utierky
zásobník na tekuté mydlo
svetlo
vypínač
batéria
dvere
ventilátor
Koš
skriňa dvojdverová drevená
Umývadlo + batéria
doska žehliaca
Tepovač DIRT DEVIL
Nerezový kôš
batéria
LG práčka
stropné svetlo
vypínač
zásuvka 230V
požiarny hlásič
radiátor
dvere požiarne

Konkurzy a reštrukturalizácie
1
1
1
1
5
1
6
7
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
4
4
3
2
2
2
3
3
3
1
2
1
1
6
3
9
3
3
3

Šatňa chyžné

WC a výlevky chyžné (všetky)

Žehliarne (všetky)

Deň vydania: 16.01.2020
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
200,00
5,00
5,00
200,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00
25,00
5,00
30,00
35,00
10,00
10,00
5,00
5,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
1000,00
50,00
50,00
50,00
150,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
5,00
10,00
10,00
10,00
5,00
10,00
20,00
20,00
15,00
10,00
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
200,00
10,00
5,00
200,00
30,00
15,00
45,00
15,00
15,00
15,00
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2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885

ventilátor
Linka kuchynská 295 cm
Drez
Vodovodná batéria
Skrinka s chladničkou
Skrinka nástenná dvojdverová
Skrinka nástenná jednodverová
Stôl 80 x 80 s jednou nohou drevo kov
Stolička látková oranžová
Svetlo stropné
Svetlo nástenné v linke
Digestor
Radiátor
Platnička varná
Požiarny hlásič
Protipožiarne dvere
Kôš odpadkový nerezový
Rýchlovarná konvica
Vypínač
Zásuvka 230 V
centrálny vysávač DISAN
svetlo nástenné
vypínač
zásuvka 230V
zásuvky 400V
dvere požiarne 80 cm
Ventilátor
Drevené dvere 80cm
Svetlo stropné
Vypínač svetlo
WC misa
Ventilátor
Umývadlo + batéria
Podávač papiera
Dávkovač mydla
Držiak toaletného papiera
WC kefa+ držiak
Kôš nerezový
Kôš drôtový
Zrkadlo 60x75 cm
Držiak na hygienické vrecká
Svetlo stropné
Vypínač
Zásuvka 230 V
Klíma
Hasiaci prístroj
Satelit
Polytron
Rack skriňa
Stôl
Požiarny hlásič
Protipožiarne dvere 80 cm
Serve HP
Diskové pole
Server Dell
Batérie + rack pre Contal zámky
Monitor+ klavesnica+ myš
Dvere drevené 80 cm
Stropné svetlo
Nástenné svetlo východ
Požiarny hlásič
Vypínač

Konkurzy a reštrukturalizácie
3
3
3
3
3
5
2
3
5
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
6
1
1
1
1
1
1
1
3
4
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
9
1
1
19
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2

Deň vydania: 16.01.2020

5,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Kuchynky (všetky)
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
200,00
5,00
5,00
Centrálny vysávač
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
WC chodba
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Serverovňa
5,00
5,00
5,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
5,00
5,00
5,00
Chodbička pred zamestnaneckým
5,00
výťahom
5,00

15,00
150,00
150,00
150,00
150,00
250,00
100,00
150,00
250,00
150,00
100,00
150,00
150,00
150,00
150,00
15,00
15,00
15,00
15,00
30,00
200,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15,00
20,00
15,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
45,00
5,00
5,00
95,00
10,00
20,00
5,00
5,00
5,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
5,00
10,00
5,00
5,00
10,00
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2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946

Konkurzy a reštrukturalizácie

Zásuvka 230 V
1
Taburetka látková
1
Dvere drevené 80 cm
3
Svetlo stropné
4
WC misa
2
Umývadlo + batéria
1
Dávkovač papiera
1
Dávkovač mydla
1
Dávkovač WC papiera
2
Držiak + WC kefa
2
Držiak na hygienické vrecká
1
Vypínač
3
Zrkadlo 60 x 75 cm
1
Kôš nerez
1
Kôš mrežový
1
Ventilátor
1
Prepravný vozík na prádlo
1
Svetlo
1
Vypínač
1
Zásuvka 230 V
1
Požiarny hlásič
1
Dvere drevené 80 cm
1
Dvere hnedé drevené 80 cm
1
Vypínač svetlo
2
Zásuvka 230 V
2
Svetlo kocky sklo
10
Svetlo núdzové
1
Umývadlo + batéria
1
Stolík keridon hnedý 40 x 80 cm
3
Stolík písací 150 x 60 cm
1
Kontajner šuplík + polica 43x60
1
Kontajner 4 zásuvkový šedý 44x60 cm
1
Skrinka rolovacie dvere 78x60 cm
1
Skrinka dvojpolicová 65 x 108 cm
1
Skrinka štvorpolicová 65 x 184 cm
1
Kreslo otočné čierne kožené
1
Kreslo drevené
1
PC DELL
1
Monitor Dell
1
Klávesnica+ myš
1
Kôš na smeti
1
Parapet plastový
1
Okno pevné plast so žalúziami
1
Garniža + záclona 280 cm
1
Radiátor
1
Kopírka Epson Workforce
1
Tlačiareň Canyon
1
Nachádzajúce sa: Oddelenie správy, KD Poľana
Kontajner 4 zásuvkový s centrálnym uzamykaním 2
Skriňa plechová uzamykateľná 2 – dverová
14
935x1950x400
Regál kovový 5 policový 90x178x45
1
Dvere biele
1
Vypínač svetlo
1
Svietidlo vstavané do stropu
2
Umývadlo s pákovou batériou
1
Dávkovač mydla
1
Dávkovač s papierových utierok
1
Držiak toaletného papiera (ženy)
1
Držiak mikroténových sáčkov (ženy)
1
Držiak s WC kefou (ženy)
1
Kôš nerezový
1
WC (ženy)
1

WC pacienti

Sklad špinavého prádla

Kultúrny referent

Spisovňa - 011501

Deň vydania: 16.01.2020
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
200,00
50,00
50,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
100,00
100,00

5,00
5,00
15,00
20,00
10,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
50,00
5,00
5,00
15,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
200,00
50,00
50,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
100,00
100,00

5,00

10,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

70,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
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2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009

Konkurzy a reštrukturalizácie

Držiak toaletného papiera (muži)
Držiak mikroténových sáčkov (muží)
Držiak s WC kefou (muži)
Kôš nerezový
WC (ženy)
Kôš na utierky
Svietidlo vstavané do stropu
Vypínač
Radiátor
Zrkadlo 50x70
Dávkovač vône
Dvere drevené 80 cm
Držiak toaletného papiera
Držiak s WC kefou
Držiak papierových utierok
Kôš drôtený
WC
Dávkovač mydla
Radiátor
Dvere drevo
Ventilátor odsávanie
Zrkadlo 50x75
Dávkovač vône
Dvere drevené
Dvere drevené
Vstavaná skriňa s chladničkou 187x250 cm
Skrinka sklenená 40x118 cm
Skrinka police 40 x118 cm
Stolík písací rohový 79x 180 cm
Držiak PC
Telefón
Rolovacia skrinka 80x120 cm
Polguľatý stolík s nohou atyp
Kontajner 4-zásuvkový na kolieskach
Kreslo kožené otočné
Kreslo konferenčné čierna koža
Vypínač
Okno plastové pevné
Okno plastové otváracie
Gárniža + záclona L=275
Parapet
Radiátor
Svietidlo vstavané do stropu 4x18
Zásuvka 230 V
Zásuvka dátová+ telefón
Zásuvka TV
Skrinka rolovacia 80x120 cm
Stolík konferenčný 60x60 cm
Kreslo konferenčné čierna koža
Vešiak kabátov stojatý
Hliníková stena sklo – dvere 253 x280 cm
Stolík písací rohový 180 x120 cm
Držiak na PC
Kreslo otočné
Telefón
Parapet plastový 265 cm
Garniža + záclona 265 cm
Radiátor
Okno plastové otváracie
Okno plastové pevné
Koš smetný
Vypínač svetlo
Svetlo vstavané stropné 4 x18 W

1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

WC správa - 011502

WC správa - 011503

správa – 011504

Sekretariát - 011505

Deň vydania: 16.01.2020
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15,00
10,00
5,00
5,00
5,00
15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
20,00
40,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
80,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
20,00
5,00
5,00
60,00
20,00
40,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
60,00
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3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
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Zásuvky 230 V
Zásuvka dátová+ telefón
Kontajner 4- zásuvkový na nôžkach
Kontajner 4 zásuvkový na kolieskach
PC HP
Monitor
Myš
Klávesnica
Telefón
Fax
Skrinka závesná rolovacia + policová
Stolík písací 1200x600 cm
Skrinka so zabudovanou chladničkou
Kuchynská linka 116x200 cm
Polica s mriežkou 155x15x43 cm
Závesná skrinka 115x58x43 cm
Skrinka na hasiaci prístroj
Dávkovač papierových utierok
Vypínač svetlo
Svietidlo vstavané do stropu
Radiátor
Kôš na smeti
Chladnička
Mikrovlnka
Rýchlovarná kanvica
Dvere drevené 80 cm
Skrinka 1 dverová 200x310x600
Skrinka 1 dverová 1500x310x600
Vypínač svetlo
Svietidlo vstavané do stropu
Radiátor
Kontajner 4 zásuvkový s centrálnym uzamykaním
Trezor
Dvere drevené 80 cm
Vypínač sv
Svietidlo vstavané do stropu
Dvere bezpečnostné
Trezor
Regál
Skrinka policová 80x75x42 cm
Vypínač sv
Svietidlo vstavané do stropu
Skrinka rolovacia závesná 80x120 cm
Skrinka rolovacia na nôžkach 75x80 cm
Písací stolík rohový 180x120x79 cm
Písací stolík rovný 180x79
Držiak PC
Stolík polguľatý s čiernou nohou 158x60 cm
Skrinka policová 40x75 cm
Stolík pod kopírkou 40x72x42
Telefón
Gárniža L=510 cm
Parapet plast L=510 cm
Radiátor
Záclona L=510 cm
Okno plastové otváracie
Okno plastové pevné
Svietidlo vstavané do stropu 4x18 W
Svietidlo stropné 2x58 W
Viazačka hrebeňová
Xerox Workcentre 5020
Epson B-510
Skartovačka

6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
3
5
1
5
1
2
5
1
1
2
1
2
2
4
4
1
1
1
1
1
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20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
5,00
5,00
5,00
Kuchynka - 011506
5,00
5,00
5,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Šatňa správa – 011507
5,00
5,00
20,00
20,00
20,00
Príručný archív – 011508
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Trezorová miestnosť- 011510
20,00
5,00
5,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Technicko-marketingové oddelenie 20,00
-011511
20,00
20,00
20,00
20,00

120,00
40,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
20,00
20,00
20,00
20,00
180,00
20,00
5,00
5,00
20,00
180,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
5,00
5,00
220,00
60,00
100,00
20,00
100,00
20,00
40,00
100,00
20,00
20,00
40,00
20,00
40,00
40,00
80,00
80,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
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3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116

Konkurzy a reštrukturalizácie

Kontajner 4- zásuvkový na nôžkach
1
Kontajner 4 zásuvkový na kolieskach
6
Kreslo otočné
6
Kreslo konferenčné
2
Vypínač svetlo
2
Zásuvky
28
PC HP
2
PC Dell
2
PC NTB Lenovo
1
Monitor
5
Myš
5
Klávestnica
5
Dvere hliník/sklo dvojkrídlové
1
Vstavaná skriňa 8x rolovacie dvere, 2 x otváracie
1
dvere 380 x200cm
Rolovací stolík polguľatý s 2 nohami 120x79
1
Skrinka rolovacia na nôžkach 75x80
4
Písací stolík rohový 120x180x79
1
Písací stolík rovný 180x79 cm
2
Závesná skrinka rolovacia /policová 140 x 50 cm 4
Držiak PC
3
Kontajner 4 zásuvkový na kolieskach
6
Svietidlá vstavané do stropu 4x18 W
3
Svietidlo stropné 1x58 W
1
Vypínač sv.
1
Zásuvka 230 V
12
Zásuvka dátová + telefón
5
PC Optiplex 320
1
PC HP
1
Monitor
2
Myš
2
Klávestnica
2
Telefón
3
Tlačiaren ihličková Epson
1
Kalkulačka elekronická
1
Gárniža L=555 cm
1
Záclona L=555 cm
1
Okno plastové otváracie
2
Okno plastové pevné
2
Kôš na smeti
1
Radiátor
2
Parepet L=555 cm
1
Svietidlo vstavané do stropu 4 x 18 W
2
Vypínač svetlo
2
Únikové svietidlo nástenné
1

Deň vydania: 16.01.2020
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
120,00
120,00
40,00
40,00
560,00
40,00
40,00
20,00
100,00
100,00
100,00
20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Ekonomické oddelenie - 011512 20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Vstupná chodba do oddelenie
5,00
správy
5,00

20,00
20,00
80,00
20,00
40,00
80,00
60,00
120,00
60,00
20,00
20,00
240,00
100,00
20,00
20,00
40,00
40,00
40,00
60,00
20,00
20,00
20,00
20,00
40,00
40,00
5,00
10,00
5,00
10,00
10,00
5,00

V Žiline, dňa 13.01.2020
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K004600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurov Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1965
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/90/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/90/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ján
Jurov, sídlom Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje,
že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Ján Jurov

K004601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Petr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 11, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.4.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/901/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/901/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Vladimír Petr, Karpatská 11, 080 01 Prešov, na ktorého konkurz bol vyhlásený v OV č.
1/2020 dňa 2.1.2020 pod č. K000014, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Hlavná 13, 080 01 Prešov,
počas stránkových hodín Po-Pia od 7.30 do 12.00 hod. a 13.00 do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu je potrebné uplatniť písomne na uvedenej adrese alebo elektronicky na
adrese tarabcak@centrum.sk

K004602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Petr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 11, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.4.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/901/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/901/2019
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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V zmysle §32 ods. 7 ZKR oznamujem, že kauciu 350,- EUR na popretie pohľadávky môžu veritelia zložiť na č.ú.
SK12 1111 0000 0014 8074 3018 v UniCredit Bank a.s. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
uvedený bankový účet bola pripísaná s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

K004603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 101, 082 41 Bajerov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.9.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/683/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/683/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa §167v, ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, pretože nehnuteľnosť,
zapísanú do podstaty, sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom kole. V zmysle §167p, ods. 2 ZKR
prestala podliehať konkurzu a žiadny z veriteľov neprejavil o ňu záujem. Podľa §167v, ods. 1 ZKR sa preto
konkurz končí a oznámením v OV sa zrušuje.

K004604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudryová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/964/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/964/2019
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 Eva Kudryová, nar. 20.02.1960, 080 01 Prešov,
oznamujem, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z., že do správcovského spisu sp. zn. 2OdK/964/2019 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

K004605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudryová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1960
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: 2OdK/964/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/964/2019
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 : Eva Kudryová, nar.
20.02.1960, 080 01 Prešov, (ďalej len "Dlžník") Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov č.
2OdK/964/2019-28 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 Eva Kudryová, nar. 20.02.1960, 080 01 Prešov, (hereinafter only "Debtor")
I am obligated to inform you that with the resolution of District Court in Prešov No. 2OdK/964/2019-28,
bankruptcy procedure was declared on the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 6/2020 dňa 10.01.2020 a
nadobudlo právoplatnosť dňa 11.01.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.
This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV 6/2020 on
10th of January 2020 and became valid on 11th of January 2020. The bankruptcy procedure was declared
as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu:
JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovenská republika a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov k sp. zn. 2OdK/964/2019. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr,
na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01 Humenné, Slovak republic and also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 2OdK/964/2019. Applications that will not be delivered in time will
be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge
their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim
against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with
securities also fill in the application form which has to provide information about the secured amount,
kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the application form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim sill be determined by liquidator
according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency
proceedings by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim will be determined by liquidator with professional diligence. Documents
containing the information provided in the application of the claim have to be enclosed to the application
form of the claim. In case that a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch
office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial
Journal. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor´s list of
commitments.
JUDr. Vladimír Šatník, správca
JUDr. Vladimír Šatník, Bankruptcy trustee

K004606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bandurič Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ubľa 212, 067 73 Ubľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/765/2019 S1145
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Okresný súd Prešov
2OdK/765/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Miroslav Bandurič, nar. 05.04.1976, Ubľa 212, 067 73 Ubľa,
týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) správca
oznamuje, že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata teda nepokryje ani
náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Miroslav Bandurič, nar. 05.04.1976, Ubľa 212, 067 73 Ubľa,
k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

K004607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malcov 39, 086 06 Malcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/948/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/948/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/948/2019 zo dňa 2.1.2020, bol
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu Mária Bilá, nar. 8.2.1963, Malcov 39, 086 06 Malcov, Slovenská
republika a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2,
080 01 Prešov, Slovenská republika. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV
6/2020 zo dňa 10.1.2020. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the regulation (EU) 2015/848 of the Europen parlament dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 2OdK/948/2019, dated on 2th January 2020 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Mária Bilá, date of birth: 8th February 1963, domicile: Malcov 39, 086 36 Malcov,
Slovak Republic, and appointed us as the truste JUDr. Miloš Hnat, seat at Tkáčska 2, 080 01 Prešov, the
Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution
was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 6/2020 dated on 10th January 2020. This
resolution of the District Court Prešov.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Miloš Hnat,
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
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or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Prešov, dňa / on 13th January 2020
JUDr. Miloš Hnat, správca Úpadcu / Debtor´s trustee

K004608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Bažo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesíkom 470/37, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/843/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/843/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Michal Bažo, nar.: 11.04.1996, Pod Lesíkom 470/37, 082 22
Michaľany, sp. zn.: 5OdK/843/2019

Šarišské

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

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

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

V Bardejove, dňa 13.01.2020
Ing. Jarmila Lišivková – správca
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K004609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Kotľarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 421, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/906/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/906/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Jozef Jaroščák, ml., správca majetku dlžníka: Viera Kotľarová, nar. 16.02.1986, trvale bytom: Čaklov 421,
094 35 Čaklov, 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/906/2019, 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: Prvé
Predmet: Súpisová zložka č. 1 súpisu konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 7/2020
zo dňa 13.01.2020 pod značkou K03178.
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 1. 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/906/2019 – 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
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- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,
- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná, bude
vrátená zábezpeka.
Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK93 0900 0000 0051 3255 8359.
Poučenie správcu: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O výsledku ponukového konania bude informovaný len víťaz ponukového konania.
JUDr. Jozef Jaroščák, ml., - správca

K004610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnesa Kryštofová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stotince 234, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/953/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/953/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Agnesa Kryštofová, nar.
11.01.1969, trvale bytom Stotince 234, 059 94 Ihľany, SR, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom
Agnesa Kryštofová, IČO 43 165 516, s miestom podnikania Stotince 234, 059 94 Ihľany, SR, (ďalej len
„dlžník“), 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 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.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK38 1111 0000 0010 1265 1008, 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 bol zložený
preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.
JUDr. Marek Gula
správca úpadcu
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K004611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Macan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 2536/81, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/854/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/854/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Jarmila Lišivková, správca majetku dlžníka: Jaroslav Macan, nar. 09.03.1951, trvale bytom: Kpt. Nálepku
2536/81, 069 01 Snina, e-mail: jarmila.lisivkova@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov,
pod sp. zn.: sp. zn.: 5OdK/854/2019, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q 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: Prvé
Predmet: Súpisová zložka č. 1 - 87 súpisu majetku konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 1/2020 zo dňa 02.01.2020 pod značkou K000368.
Súpisové zložky č. 1 – 87 sa speňažujú ako jeden súbor majetku.
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 1. 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 – 5OdK/854/2019 –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),
- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
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ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,
- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná, bude
vrátená zábezpeka.
Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0051 3435 7462
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.
Ing. Jarmila Lišivková, - správca

K004612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnesa Kryštofová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stotince 234, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/953/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/953/2019
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 dlžníka Agnesa Kryštofová, nar.
11.01.1969, trvale bytom Stotince 234, 059 94 Ihľany, SR, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom
Agnesa Kryštofová, IČO 43 165 516, s miestom podnikania Stotince 234, 059 94 Ihľany, SR, (ďalej len
„dlžník“), 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

K004613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bočkaiová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 3375/20 3375/20, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1956
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/362/2018 S1696
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
5OdK/362/2018
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávok
iTRUSTee Restructuring, k.s., sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov ako správca dlžníka Mária
Bočkaiová, nar.: 26.03.1956, trvale bytom Podjavorinskej 3375/20, 058 01 Poprad, na ktorého majetok bol
uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 12.07.2018, sp.zn.: 5OdK/362/2018 vyhlásený konkurz,
vyzýva veriteľov, aby si do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku prihlásili
svoje pohľadávky voči vyššie uvedenému dlžníkovi a zároveň vyzýva aj veriteľov, ktorí si už prihlásili
svoje pohľadávky do predmetného konkurzu na majetok dlžníka, aby si svoje pohľadávky opätovne
prihlásili alebo kontaktovali správcu na tel. č. 02/2042 0140 alebo emailom office@itrust.sk v pracovných
dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení
s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásením pohľadávky sa pohľadávka stáva splatnou (§ 167c ods. 1 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. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
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).
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 dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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 (§ 29 ods. 4 a 5 ZKR). K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). 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).
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).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 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,
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b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá
právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ods. 1 a 2 ZKR).

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K004614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veselovská Viktória
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ľubovňa 105, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1977
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/543/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/543/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO:
24785199

Zástupca:
ŠMÍDA advokátní kancelář, s.r.o., organizačná zložka, Ul. Svornosti 43, Bratislava, IČO: 47255773

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
947,87 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
09.01.2020
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JUDr. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K004615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Veselá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 281/2, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/870/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/870/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Elena Veselá, nar. 27.03.1993, Nová 281/2, 094 14 Sečovská Polianka podľa § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Masarykova 10, 080 01 Prešov v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod – 12:00 hod a od
13:00 hod – 16:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať poštou na adresu kancelárie správcu, e-mailom na
adresu: advokat.orosova@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle 0948 073944.
V Prešove dňa 13.01.2020
JUDr. Ivana Orosová, správca

K004616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Felina Alica, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Poprad -, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1966
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/951/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/951/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Mgr. Alica Felina, nar. 06.04.1966, trvale bytom 058 01 Poprad, SR oznamujeme, že bol na majetok dlžníka
uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 5OdK/951/2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 6/2020
z 10.01.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca iTRUSTee Restructuring, k.s..
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Mgr. Alica Felina, birth. 06.04.1966, 058 01 Poprad, Slovakia, our duty is to inform you, that District Court
Prešov, No. 5OdK/951/2019, promulgated in the Commercial bulletin No. 6/2020 dated 10.01.2020 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed iTRUSTee Restructuring, k. s. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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 only 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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iTRUSTee Restructuring, k. s., správca / trustee

K004617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Felina Alica, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Poprad -, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1966
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/951/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/951/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Mgr. Alica Felina, nar. 06.04.1966, trvale bytom 058 01 Poprad, na ktorého majetok bol
uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 30.12.2019, sp.zn.: 5OdK/951/2019 vyhlásený konkurz, oznamujeme,
že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu iTRUSTee Restructuring, k. s., Hlavná 29, 080 01
Prešov, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.. Nahliadanie do spisu
je potrebné si vopred dohodnúť emailom na: office@itrust.sk alebo na tel. číslo +421 2/2042 0140.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K004618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Felina Alica, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Poprad -, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1966
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/951/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/951/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca dlžníka Mgr. Alica Felina, nar. 06.04.1966, trvale bytom 058 01 Poprad,
týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je
vedený vo Tatra banke, a.s., IBAN: SK90 1100 0000 0029 2391 1303.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:

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

522

Obchodný vestník 10/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2020

Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K004619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Veselá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 281/2 281/2, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/870/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/870/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok:
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca dlžníka: Elena Veselá,
nar. 27.03.1993, Nová 281/2, 094 14 Sečovská Polianka týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp.
zn.: 2OdK/870/2019 vedenom na Okresnom súde Prešov v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia §
32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok na účet IBAN: SK52 0900 0000 0051 3312
7032, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
špecifický symbol: 28702019,
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
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.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 32 ods. 21 ZKR: „Na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia
základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy
konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.“
V Prešove dňa 13.01.2020
JUDr. Ivana Orosová, správca

K004620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Holinga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Prešov 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/929/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/929/2019
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 dlžníka Jaroslav Holinga, nar.
13.05.1970, trvale bytom Mesto Prešov, SR, (ďalej len „dlžník“), 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

K004621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Holinga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Prešov 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/929/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/929/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Jaroslav Holinga, nar.
13.05.1970, trvale bytom Mesto Prešov, SR, (ďalej len „dlžník“), 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 výška
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK38 1111 0000 0010 1265 1008, 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 bol zložený
preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.
JUDr. Marek Gula
správca úpadcu

K004622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Buzášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 1494/121, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/762/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/762/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka: Lucia Buzášová, nar. 17.12.1976, trvale bytom: Mariánske
námestie 1494/121, 093 01 Vranov nad Topľou, sp. zn.: 5OdK/762/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bardejove, dňa 13.01.2020
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca
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K004623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Veselá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 281/2 281/2, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/870/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/870/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca
dlžníka: Elena Veselá, nar. 27.03.1993, Nová 281/2, 094 14 Sečovská Polianka (ďalej len "dlžník") oznamujem,
že Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/870/2019 zo dňa 18.12.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č. 248/2019 zo dňa 27.12.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ivana Orosová,
Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika k číslu konania 2OdK/870/2019. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
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uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.

According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Elena Veselá, nar. 27.03.1993, Nová 281/2, 094 14 Sečovská Polianka
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Prešov, No. 2OdK/870/2019 dated on 18th of December 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 248/2019 on 27h of December 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. Ivana Orosová, Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovak republik, to the No. 2OdK/870/2019.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
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in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Prešove dňa 13.01.2020
In Prešov, on 13.01.2020
JUDr. Ivana Orosová, správca
JUDr. Ivana Orosová, trustee

K004624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAPEX SLOVAKIA s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 586 730
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Obchodné meno správcu:
RK Správca, k.s.
Sídlo správcu:
Staré Grunty 216, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2019 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

RK Správca, k.s., správca úpadcu: STRAPEX SLOVAKIA s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Slovenská
354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 45 586 730, týmto zvoláva schôdzu veriteľov na deň 26.02.2020 o
10:00 hod., ktorá sa bude konať v budove Hotela Beliér, na adrese Jarková 1, 080 01 Prešov, v konferenčnej
miestnosti nachádzajúcej sa v suteréne.

Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie;
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania;
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR;
4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ZKR;
5. Záver.

Prezentácia veriteľov sa začne o 9:30 hod. Správca vyzýva veriteľov, aby sa dostavili na prezentáciu najneskôr
desať minút pred začiatkom schôdze. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z
obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, príp. poverenia
na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

Oznam o zvolaní prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu

Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa
uskutoční bezodkladne po ukončení schôdze veriteľov.

V Prešove dňa 13.01.2020

RK Správca, k.s., správca

K004625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Ruiz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany 63, 059 18 Kravany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/682/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/682/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
JUDr. Ivana Orosová, správca úpadcu dlžníka Michal Ruiz, nar. 01.06.1982, Kravany 63, 059 18 Kravany, v
súlade s § 167j ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa Slovenská republika – Daňový
úrad Prešov.
Súpisová hodnota majetku č. 1: Pozemok
Celková suma
Právny dôvod vzniku
Popis
Parcela
Výmera
List vlastníctva
Katastrálne územie
Druh
Vlastníctvo
Súpisová hodnota majetku

666,40 Eur
Pohľadávka z Výkazu daň. nedoplatkov
Pozemok
950/13
345
873
Kravany, obec Kravany, okres Poprad
Trvalý trávny porast
1/1
750,00 Eur

Deň zápisu do súpisu majetku: 30.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods. 1 ZKR.
Súpis oddelenej podstaty bol vyhotovený dňa 08.11.2019.

V Prešove dňa 10.01.2020
JUDr. Ivana Orosová, správca

K004626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalafutová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medza 2117/6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/958/2019 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/958/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konania o oddlžení konkurzom vedenom na majetok vyššie označeného dlžníka, možno do
správcovského spisu nahliadať v priestoroch správcovskej kancelárie správkyne:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, Hlavná 45, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 16:00 hod..
Na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné sa vopred objednať na t.č.: 0907 129 893 alebo e-mailovou
správou zaslanou na: bereznaninova@e-pravnesluzby.sk
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JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K004627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalafutová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medza 2117/6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/958/2019 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/958/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods. 5 ZKR a § 32 ZKR týmto oznamujem, že prihlásené pohľadávky môže v konaní o oddlžení
konkurzom poprieť iba veriteľ inej prihlásenej pohľadávky.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Popretie prihlásenej pohľadávky je účinné ak bolo podané u správcu na predpísanom tlačive a na bankový účet
správcu bol pripísaný preddavok na trovy konania o návrhu na popretie prihlásenej pohľadávky vo výške 2 % zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Zo zložených preddavkov
sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a
nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Bankový účet, na ktorý možno poukázať kauciu je IBAN: SK35 8360 5207 0042 0385 2762.
Prešov, dňa 13.01.2020

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K004628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalafutová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medza 2117/6 2117/6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/958/2019 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/958/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/848, ako správkyňa majetku dlžníka: Beáta
Kalafutová, nar. 23.09.1981, bytom Medza 2117/6, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), týmto oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/958/2019 zo dňa 02.01.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 6/2020 zo dňa 10.01.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka
sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správkyni na
adresu: JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, Slovenská republika k sp. zn.
2OdK/958/2019. Ak veriteľ doručí správkyni prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, avšak veriteľ nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na ňu neprihliada. Prihláškou je možné
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky
sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho
dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje ani nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi,
inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje
na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Tlačivo prihlášok je dostupné na: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Prešov, 13.01.2020

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

Invitation to lodge a claim to foreign creditors
In accordance with the Regulation (EU) of the EP and of the Council No. 2015/848 on insolvency proceeding, as
the bankruptcy trustee of Mrs. Beáta Kalafutová, born 23.09.1981, address: Medza 2117/6, 052 01 Spišská
Nová Ves, Slovak republic (hereinafer „bankrupt“), I am obliged to inform you that with the Decision of the District
court in Prešov No. 2OdK/958/2019 issued on 2nd of January 2020 published in the Commercial Journal No.
6/2020 on 10th of January 2020, bankruptcy was declared on bankrupt´s estate. According to Act No. 7/2005 Coll.
on bankruptcy and restructuralization, the creditors of the bankrupt have to lodge their claims within the period of
45 days beginning one day after he day of declaration of bankruptcy procedure in Commercial Journal, in one
deed delivered to the appointed bankruptcy trustee on the address: JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa
(bankruptcy trustee), Hlavná 45, 080 01 Prešov, Slovenská republika (Slovak republic) to No. 2OdK/958/2019.
The claim has to be lodged on the registration form which has to be filled in properly. Registration form not
delivered in the legally prescribed time, shall be considered as valid claim, but such creditors can not exercise
their voting and other rights attachment to the claims. Creditors with secured claims shall in time and properly
claim their securities within the basic 45 days period since declaration of bankruptcy, otherwise securities lapse.
Proper secured claim shall be lodged in registration form delivered in one deed to bankrupcy trustee, otherwise
securities lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of the certain future
condition or creditors who have a claim against another person other than the bankrupt, on the condition that the
bankrupt´s estate is object of the security of the claim, lodge their claim equally. The claim has to be lodged on
the registration form which has to be filled in properly, otherwise these claims shall not be considered as claims in
bankruptcy and registration form shall be ignored. The creditor must fill in the registration form of his claim
information as follows: his name, surname, address of his domicile or his seat of the creditor and of the bankrupt,
the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from bankruptcy´s genereal estate, total amount of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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claim and signature of creditor on regisration form. Creditors with secured claims shall fill in the registration form
with information about secured amount, kind and order of their security right, object to which the security right is
tied and legal cause of it. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims are dependent
on fulfillment of certain conditions lodge their claims equally with stating the condition on which a claim is
dependent, in registration form. The total amount of claim shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interest. The claim has to be filed in euros. If the claim is lodged in another currency, amount of the
claim shall be determined by bankruptcy truste according to the reference Exchange rate published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central bank or National Bank of Slovakia. If the claim is filed in the
currency which reference Exchange rate is not stated or announced by European Central Bank or National Bank
of Slovakia, the amount of claim shall be determined by bankruptcy truste in accordance with Professional
dilligence. Documents proving information provided in the registration form shall be attached to it. In the case
a nonfinancial claim is lodged, an expert opinion stating the value of such a claim shall be attached to registration
form, otherwise these claims shall not be considered valid and such registration form shall be ignored. A creditor
who has duty to draw up accounts shall provide a statement that the claim lodged with the bankruptcy trustee is
accounted in creditors´ accountancy, the scope in which the claim is accounted or reasons why the claim is not
accounted at all. In the case a creditor does not have a domicile, seat or an address of a branch office in the
Slovak republic, he has to appoint a representative with address or seat in the Slovak republic, otherwie delivery
to such a creditor shall be executed only via publishng in the Commercial Journal. Registration form once
delivered to bankruptcy trustee shall not be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors
whose seat of office and residence is unknown from the documents provided by the bankrupt.
Registration
forms
restrukturalizacia.aspx.

are

Prešov, 13.01.2020

available

on:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., Bankruptcy Trustee

K004629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stročín 135, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/130/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/130/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Patrik Sivák, nar. 31.07.1992, Stročín 135, 089 01 Svidník,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4OdK/130/2019, oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, 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:
pravneporadenstvo@gmail.com.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K004630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stročín 135, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/130/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/130/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Patrik Sivák, nar. 31.07.1992, Stročín 135, 089 01 Svidník,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4OdK/130/2019, 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 kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo
výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
IBAN: SK18 0900 0000 0005 3048 5113. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy
pre prijímateľa.
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K004631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stročín 135, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/130/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/130/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Dlžník: : Patrik Sivák, nar. 31.07.1992, Stročín 135, 089 01 Svidník
Deň zapísania majetku: 13. 1. 2020
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
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K004632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Študy Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marhaň 189, 086 45 Marhaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1967
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/611/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/611/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 12.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ladislav
Študy, nar. 29.05.1967, bytom: Marhaň 189, 086 45 Marhaň, (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka
bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01
Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zn.
správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
159/2019 dňa 19.08.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Správca týmto v súlade s ustanovením 167 v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ladislav
Študy, nar. 29.05.1967, bytom: Marhaň 189, 086 45 Marhaň, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K004633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 29/37, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1967
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/174/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/174/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Rudolf Gábor, nar. 05.11.1967, Nový
Dvor 29/37, 059 52 Veľká Lomnica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zn. 4OdK/174/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou počas
stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 –12.00, 13.00-15.00 hod. po predchádzajúcej dohode
so správcom.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel.:
057 4421064.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K004634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 29/37, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1967
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/174/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/174/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Rudolf Gábor, nar. 05.11.1967, Nový
Dvor 29/37, 059 52 Veľká Lomnica, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Číslo účtu v tvare IBAN: SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
Poznámka: pri úhrade kaucie uviesť označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, 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 vo výške
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky a to 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K004635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 80/114, 059 05 Matiašovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1973
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/129/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/129/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Beáta Pompová, nar. 03.01.1973,
Hlavná 80/114, 059 05 Matiašovce, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.
zn. 4OdK/129/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou počas
stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 –12.00, 13.00-15.00 hod. po predchádzajúcej dohode
so správcom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel.:
057 4421064.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K004636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 80/114, 059 05 Matiašovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1973
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/129/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/129/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Beáta Pompová, nar. 03.01.1973,
Hlavná 80/114, 059 05 Matiašovce, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Číslo účtu v tvare IBAN: SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
Poznámka: pri úhrade kaucie uviesť označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, 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 vo výške
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky a to 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K004637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smiková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 3473/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1968
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/145/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/145/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Janka Smiková, nar. 13.07.1968,
Šoltésovej 3473/7, 058 01 Poprad, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.
zn. 4OdK/145/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou počas
stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 –12.00, 13.00-15.00 hod. po predchádzajúcej dohode
so správcom.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel.:
057 4421064.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smiková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 3473/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1968
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/145/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/145/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Janka Smiková, nar. 13.07.1968,
Šoltésovej 3473/7, 058 01 Poprad, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Číslo účtu v tvare IBAN: SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
Poznámka: pri úhrade kaucie uviesť označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, 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 vo výške
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky a to 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K004639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oračková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 1074/7, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/887/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/887/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Renáta Oračková, nar. 17.11.1975,
trvale bytom Letná 1074/7, 064 01 Stará Ľubovňa, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov
pod sp. zn. 5OdK/887/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
počas stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 –12.00, 13.00-15.00 hod. po predchádzajúcej
dohode so správcom.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel.:
057 4421064.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oračková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 1074/7, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/887/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/887/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Renáta Oračková, nar. 17.11.1975,
trvale bytom Letná 1074/7, 064 01 Stará Ľubovňa, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu v tvare IBAN: SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
Poznámka: pri úhrade kaucie uviesť označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, 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 vo výške
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky a to 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K004641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuľka František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hertník 141, 086 42 Hertník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/396/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/396/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov (ďalej len ako
„Správca“), v konkurznom konaní dlžníka: František Kuľka, nar. 01.10.1959, trvale bytom Hertník 141, 086 42
Hertník (ďalej aj ako len „Dlžník“), vedenom na Okresnom súde Prešov, pod. sp. zn. 5OdK/396/2019, vyhlasuje
I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov.
I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je dosiaľ nespeňažený hnuteľný majetok spadajúci do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 242/2019 zo dňa 16.12.2019.
Popis majetku Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 242/2019 z 16.12.2019 a je
predmetom tejto ponuky je nasledovný:

Č.
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Č.
parcely
/súp. č.
730
731

Pol. typ
č.
majetku

súpisová
hodnota v EUR

druh
pozemku

1.
2.

pozemok
pozemok

26,00
27,00

3.

pozemok

148,00

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

229,00
52,00
388,00
228,00
76,00
62,00
140,00
206,00
123,00
285,00
1068,00

15.

pozemok

182,00

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

763,00
102,00
27,00
62,00
41,00
53,00
8,00
41,00

24.

pozemok

55,00

25.
26.

pozemok
pozemok

49,00
3,00

27.

pozemok

731,00

28.

pozemok

18,00

29.

pozemok

339,00

30.

pozemok

538,00

31.

pozemok

179,00

32.

pozemok

336,00

33.

pozemok

289,00

34.

pozemok

436,00

35.

pozemok

12,00

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46
47.
48.
49.
50.
51.
52.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

84,00
183,00
116,00
361,00
33,00
537,00
1363,00
177,00
264,00
581,00
378,00
277,00
34,00
29,00
546,00
174,00
30,00

záhrada
záhrada
lesný
3154/1
pozemok
orná pôda
3157/2
orná pôda
3553/22
orná pôda
3159/2
orná pôda
3163/2
orná pôda
3556/5
orná pôda
3654/2
orná pôda
3671/2
orná pôda
3676/2
orná pôda
3708/1
orná pôda
3813
orná pôda
3879/2
trvalý trávny
3880/3
porast
orná pôda
4150/1
orná pôda
4150/2
orná pôda
3553/5
orná pôda
3553/13
orná pôda
3553/26
orná pôda
3553/33
orná pôda
3666/2
orná pôda
3708/3
trvalý trávny
3148
porast
orná pôda
3961/14
orná pôda
3962/3
trvalý trávny
5305/1
porast
trvalý trávny
5305/3
porast
trvalý trávny
5305/2
porast
trvalý trávny
5304/2
porast
orná pôda
3962/1
trvalý trávny
1323/7
porast
trvalý trávny
1323/39
porast
orná pôda
1002
trvalý trávny
1323/1
porast
orná pôda
644
orná pôda
831
orná pôda
946
orná pôda
1134
orná pôda
1152
orná pôda
1174
orná pôda
1329
orná pôda
1453
orná pôda
1577
orná pôda
1655
orná pôda
1707
orná pôda
1823
orná pôda
1952
orná pôda
2079/1
orná pôda
2079/2
orná pôda
2230
orná pôda
2319
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LV
číslo

výmera

katastrálne
územie

obec

86
86

211
218

Mokroluh
Mokroluh

Mokroluh Bardejov SR 1/8
Mokroluh Bardejov SR 1/8

Nie
Nie

11779 592

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/4

Nie

11779
11779
11780
11780
11780
11780
11780
11780
11780
11780
11780

Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

11780 728

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/4

Nie

11780
11780
13362
13362
13362
13362
13362
13362

3053
409
214
498
324
427
65
328

Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

6843

1772

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/32

Nie

13581 97
13581 6

Bardejov
Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/2
Bardejov Bardejov SR 1/2

Nie
Nie

14253 23391

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/32

Nie

14253 576

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/32

Nie

15284 10835

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/32

Nie

15286 17215

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/32

Nie

6840

357

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/2

Nie

1158

2684

Mokroluh

Mokroluh Bardejov SR 1/8

Nie

1158

2310

Mokroluh

Mokroluh Bardejov SR 1/8

Nie

1714

3488

Mokroluh

Mokroluh Bardejov SR 1/8

Nie

1152

2686

Mokroluh

Mokroluh Bardejov SR 1/224

Nie

1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056

674
1466
926
2886
261
4293
10907
1412
2112
4646
3020
2214
271
233
4368
1392
238

Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh

Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

914
206
1553
913
305
247
560
824
490
1141
4272

okres

Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov

Štát

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

veľkosť
podielu

1/4
1/4
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

469,00
210,00
347,00
1708,00
285,00
308,00
406,00
1161,00
387,00

62.

pozemok

74,00

63.

pozemok

13,00

64.

pozemok

369,00

65.

pozemok

5,00

66.

pozemok

2,00

67.

pozemok

4,00

Konkurzy a reštrukturalizácie
orná pôda
2437
orná pôda
2552
orná pôda
2658
orná pôda
2671
orná pôda
2744
orná pôda
2821
orná pôda
2912
orná pôda
2939
orná pôda
2160
lesný
3154/2
pozemok
ostatná
1323/36
plocha
lesný
3166/1
pozemok
lesný
3166/3
pozemok
trvalý trávny
5304/1
porast
trvalý trávny
5304/3
porast
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1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1732

3749
1682
2772
13661
2278
2461
3249
9287
3095

Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh

Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh
Mokroluh

Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov
Bardejov

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

6844

591

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/8

Nie

1174

2830

Mokroluh

Mokroluh Bardejov SR 1/224

Nie

11781 1474

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/4

Nie

11781 18

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/4

Nie

14252 70

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/32

Nie

14252 115

Bardejov

Bardejov Bardejov SR 1/32

Nie

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená v súlade s ust. § 77 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“), vlastným
odhadom Správcu.
II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania
V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za cenovú ponuku,
ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku 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: spravca@akmazanec.com.
III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
a. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo Správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: Mgr. Ivan Mazanec, správca, Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, 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 15.30 hod; Na ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať!
b. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená do elektronickej schránky správcu alebo v písomnej forme do správcovskej kancelárie Správcu,
a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo –
5OdK/396/2019 – NEOTVÁRAŤ.“
c. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 10
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
d. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny za jednotlivú položku súpisu
všeobecnej podstaty,
e. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
f. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
g. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
h. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
i. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
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správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.

IV. Iné skutočnosti
Verejné ponukové konanie iniciované Správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.

V Prešove, dňa 13.01.2020
Mgr. Ivan Mazanec, správca

K004642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luteránová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 207/46 207/46, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/627/2019 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/627/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca dlžníka: Valéria Luteránová, nar.: 31.8.1981, bytom Trieda SNP 207/46, 040 11 Košice,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na Teslovej 2 v Košiciach počas
prac. dní v čase 8,00 - 14,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.:
0905313918.

K004643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Labanc Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maurerova 7, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/553/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/553/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Martin Labanc, narodený: 13.06.1969, bytom: Maurerova 7, 053 42
Krompachy, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/553/2019, 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 kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k
popretiu, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK87 0900 0000 0051 5620 8134. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku
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iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky
konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.

K004644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Labanc Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maurerova 7, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/553/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/553/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Martin Labanc, narodený: 13.06.1969, bytom: Maurerova 7, 053 42
Krompachy, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/553/2019, 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.

K004645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Lohay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 938/2, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/379/2019 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/379/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/379/2019 zo dňa 7. januára 2020 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Karol Lohay, nar. 17. júna 1957, bytom Vodná 938/2, 040 01 Košice(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 nahliadať v kancelárii správcu JUDr. Milana Okajčeka na adrese Žriedlová 3, 040
01 Košice, 3. poschodie, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00
hod. do 16:00 hod..
Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi
telefonicky na telefónnych číslach 055/72 96 116 - 117, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo
prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: koncipient@okajcek.sk.

JUDr. Milan Okajček, správca
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K004646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Lohay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 938/2, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/379/2019 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/379/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/379/2019 zo dňa 7. januára 2020 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka:Karol Lohay, nar. 17. júna 1957, bytom Vodná 938/2, 040 01 Košice(ďalej len
„uznesenie“).
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:
Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: 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: 7. januára 2020
JUDr. Milan Okajček, správca

K004647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Lohay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 938/2, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/379/2019 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/379/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30OdK/379/2019 zo dňa 7. januára 2020 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka:Karol Lohay, nar. 17. júna 1957, bytom Vodná 938/2, 040 01 Košice(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 SK24 1100 0000 0026 2681 4101
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. §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Milan Okajček, správca

K004648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Tippanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 277, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/632/2019 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/632/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/632/2019 zo dňa 7. januára 2020 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Ružena Tippanová, nar. 25.01.1967, bytom Leles 277, 076 84 Leles, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu sp. zn. 32OdK/632/2019 je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu JUDr. Tomáša Kališku, sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01
Košice, 3. poschodie, a to každý pracovný deň v Pondelok až Piatok, vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je
možné adresovať správcovi telefonicky na tel. č. 055/7296116, prípadne na adresu kancelárie správcu alebo
prostredníctvom e-mailu na: kaliska.spravca@gmail.com.
V Košiciach dňa 9. januára 2020
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K004649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Tippanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 277, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žrieldová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/632/2019 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/632/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/632/2019 zo dňa 7. januára 2020 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Ružena Tippanová, nar. 25.01.1967, bytom Leles 277, 076 84 Leles, pričom ma zároveň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
Týmto ako správca majetku úpadcu v zmysle ust. § 32 ods. 21 ZKR za účelom popierania pohľadávok
oznamujem veriteľom úpadcu číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať preddavok na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky. Účet správcu je vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu
IBAN: SK35 0900 0000 0051 5916 0295.
Poučenie:
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.
V Košiciach dňa 9. januára 2020
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K004650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Tippanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 277, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/632/2019 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/632/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/632/2019 zo dňa 7. januára 2020 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Ružena Tippanová, nar. 25.01.1967, bytom Leles 277, 076 84 Leles, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
Týmto v súlade s § 167 j v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty:
Iná majetková hodnota
Číslo
súpisovej
Hodnota
Popis
zložky
zložky
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov
1
500,00 €
správcovskej činnosti

súpisovej

Deň zaradenia do súpisu: 09.01.2020
Sporný zápis: Poznámka v prospech tretej osoby: V Košiciach dňa 9. januára 2020
JUDr. Tomáš Kališka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Szczawinski
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meteorová 1491/5, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/466/2019 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/466/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/466/2019 zo dňa 18. septembra 2019 súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžníka Matúš Szczawinski, nar. 18.12.1987, bytom Meteorová 1491/5, 040 12 Košice, pričom ma
zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení́
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.
Z vykonaného šetrenia, preskúmania pomerov dlžníka uskutočnených v zmysle ust. § 166i ZKR, ako aj
vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka a poskytnutých informácii od dlžníka, ktoré dlžník uviedol na osobnom
stretnutí, správca zistil, že dlžník je vlastníkom majetku, ktorý sa však v konkurze nepodarilo speňažiť, a preto
prestal podliehať konkruzu. S poukazom na uvedené nie je možné pokryť náklady konkurzu.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s poukazom na ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Matúš Szczawinski, nar. 18.12.1987, bytom Meteorová 1491/5, 040 12
Košice sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka Matúš Szczawinski, nar.
18.12.1987, bytom Meteorová 1491/5, 040 12 Košice zrušuje.
V Košiciach, dňa 13. januára 2020
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K004652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klempár Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iliašovce 254, 053 11 Iliašovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/509/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/509/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
Ing. Matúš Mihalovič, PhD. so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01 Michalovce, správca dlžníka: Tomáš
Klempár, trvale bytom: Iliašovce 254, dátum narodenia: 10.06.1991 (ďalej len „Dlžník“), v konkurznom konaní
vedenom pod sp. zn. 26OdK/509/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lej
„ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisových zložie majetku všeobecnej podstaty
č.1 a 2, vedených v súpise všeobecnej podstaty podľa ich špecifikácie nižšie:
Č.súpisovej
zložky majetku
1

2

Opis súpisovej zložky majetku

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Osobné motorové vozidlo (hnuteľná vec) ŠKODA
Fabia Combi 6Y, benzín, oranžová metalíza zlatá, 1/1
stav vozidla-v premávke
Osobné motorové vozidlo RENAULT Vel Satis 2.2
DCi (hnuteľná vec), šedá metalíza tmavá, stav 1/1
vozidla: v premávke

Dátum
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

Súpisová
hodnota
majetku

03.01.2020

§167h ZKR

300,00 €

03.01.2020

§167h ZKR

500,00 €

(ďalej vyššie uvedené zložky majetku ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať na adresu sídla správcu v zalepených
neotvorených obálkach s nápisom „26OdK/509/2019. 1.Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na
podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Súčet súpisových hodnôt zložiek
majetku tvoriacich Predmet speňažovania je 800 EUR (slovom osemsto)

Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v banke Fio banka, IBAN: SK4283300000002101597845. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
V ....kole verejného ponukového konania je minimálna kúpna cena stanovená na 100 % súpisovej hodnoty
majetku.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty
na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne
do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu
ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku, v takom prípade ponukové konanie úspešného účastníka
nemá.

Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením
lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať.
Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného
ponukového konania.

Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Vypratanie predmetu speňažovania je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Nadobúdateľ znáša tiež všetky ostatné náklady spojené s prevodom a
odovzdaním Predmetu speňažovania.

Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok

Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu
otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci
na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.

V Michalovciach dňa 13.01.2020
Ing. Matúš Mihalovič, PhD. správca

K004653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves _, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/380/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/380/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Ladislav Kováč, narodený: 09.03.1960, bytom:
Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Kováč, s miestom podnikania: Gorazdova
1736/31, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47511435, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Timonova 13, 040 01
Košice, počas stránkových hodín, a to v pracovných dňoch Po - Pia od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať na uvedenej adrese alebo
telefonicky na čísle 055/622 1992.

K004654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves _, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/380/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/380/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Ladislav Kováč, narodený: 09.03.1960, bytom:
Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Kováč, s miestom podnikania: Gorazdova
1736/31, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47511435, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5
zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem
nasledovné číslo bankového účtu IBAN: SK55 7500 0000 0040 0787 6484, BIC: CEKOSKBX, vedený v
Československá obchodná banka, a.s., na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom. Kauciu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej
samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo
podané na predpísanom tlačive a bol zložený preddavok na trovy konania v zákonom stanovenej výške, s
uvedením spisovej značky predmetného konkurzného konania a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.

K004655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Karolina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 87/29 29, 076 34 Ladmovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/495/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/495/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Karolina Kovácsová, nar. 18.11.1974, Hlavná 87/29, 076 34 Ladmovce,
týmto oznamuje, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok.
Podľa § 166i ods. 2 ZoKR iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto
šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Vyzývam týmto veriteľov, aby svoje podnety na šetrenie majetku dlžníka predložili správcovi do 7 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznamu.
JUDr.Erika Šimová, správca

K004656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeter Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov 0, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/488/2019 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/488/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Marián Demeter, narodený 18. 01. 1962, bytom 075 01,
Trebišov, v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty
k dnešnému dňu.

JUDr. František Lukáč, správca
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K004657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovancová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrog 86, 076 35 Svätá Mária
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/460/2019 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/460/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka – nehnuteľnosti
Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Andrea Chovancová, nar. 07.02.1975, trvale bytom Bodrog 86, 076 35
Svätá Mária, vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka –
nehnuteľností, zapísaných v súpise majetku oddelenej podstaty.
Súpis majetku oddelenej podstaty:
Obec: Diviaky nad Nitricou, katastrálne územie: Diviaky nad Nitricou
Por. č. Druh pozemku Súpisová hodnota [EUR] Výmera [m2] Číslo listu vlastníctva Číslo parcely Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1.
Orná pôda
2065
826
1256
520/2
1/6

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo, správca, Južná trieda 48, 040 01 Košice, v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE – Andrea Chovancová ODDELENÁ PODSTATA - NEOTVÁRAŤ“, a
označením mena a adresy odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené
správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia o kúpu nehnuteľností v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky,
IBAN: SK72 8330 0000 0027 0170 4392. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na účet
správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
· presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky náklady predaja znáša
úspešný záujemca.
7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou. 8. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená záloha vo výške
15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V
takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
11. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K004658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovancová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrog 86, 076 35 Svätá Mária
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/460/2019 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/460/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka – nehnuteľnosti
Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Andrea Chovancová, nar. 07.02.1975, trvale bytom Bodrog 86, 076 35
Svätá Mária, vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka –
nehnuteľností, zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Súpis majetku všeobecnej podstaty:
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Obec: Diviaky nad Nitricou, katastrálne územie: Ješkova Ves
Súpisová hodnota
Číslo
Druh pozemku
Výmera [m2]
[EUR]
vlastníctva
Záhrada
800
Zastavaná plocha a
1200
nádvorie

listu

Deň vydania: 16.01.2020

Číslo parcely

Spoluvlastnícky podiel
dlžníka

265

168

124/4

1/6

416

168

144/1

1/6

Obec: Diviaky nad Nitricou, katastrálne územie: Ješkova Ves, ulica: Ješkova Ves
Súpisová hodnota
Číslo
listu
Názov
Súpisné číslo
Číslo parcely
[EUR]
vlastníctva
Rodinný dom
1600
637
168
144/1

Spoluvlastnícky podiel
dlžníka
1/6

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo, správca, Južná trieda 48, 040 01 Košice, v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE – Andrea Chovancová - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy
odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň
tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa
nebude prihliadať.
2. Záujemcovia o kúpu nehnuteľností v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky,
IBAN: SK72 8330 0000 0027 0170 4392. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na účet
správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
· presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
· presné označenie poradového čísla majetku zo súpisu, ktorého sa ponuka týka,
· ponuku kúpnej ceny v EUR.
5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky náklady predaja znáša
úspešný záujemca.
7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
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záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou. 8. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená záloha vo výške
15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V
takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
11. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K004659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PUBLICIDAD s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žriedlová 28 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 213 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2019 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Po základnej prihlasovacej lehote bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Rozhlas a
televízia Slovenska na sumu 2 389,80 Eur.

K004660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolák Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukurešťská 2550/14, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1974
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/501/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/501/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Matúš Smolák, nar.: 10.10.1974, bytom: Bukurešťská 2550/14, 040
13 Košice oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 26OdK/501/2019, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokár Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ridzina 225, 072 16 Hatalov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1957
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/127/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/127/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Václav Tokár, nar.: 28.02.1957, bytom: Ridzina 225, 072 16 Hatalov
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci pod sp.zn.:
9OdK/127/2019 S1942 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Thurzova č. 6, 040 01 Košice, a to v pracovných
dňoch v úradných hodinách od 8,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom: lukasmichalov@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle: 0918 656 301. Elektronická schránka
na doručovanie je E0006965057.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K004662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokár Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ridzina 225, 072 16 Hatalov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1957
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/127/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/127/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Václav Tokár, nar.: 28.02.1957, bytom: Ridzina 225, 072 16 Hatalov
oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 9OdK/127/2019 v zmysle § 32 a §
167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno
skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Fio banke, a.s., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK38 8330 0000 0023 0161 2499.
Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do
30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na
trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K004663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kellnerová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Delava 2009/9, 053 75 Hnilec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/510/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/510/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Veronika Kellnerová, nar.: 04.02.1990, bytom: Delava 2009/9,
053 75 Hnilec oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 26OdK/510/2019, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K004664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 94, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/97/2019 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/97/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Helena Berková, nar.: 10.05.1952, bytom: Blažice č.
94, 044 16 Blažice oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 9OdK/97/2019,
že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K004665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavská Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 121, 072 34 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/518/2019 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/518/2019
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 Stanislava Slavská, nar.: 27.03.1976, bytom: Lúčky
121, 072 34 Lúčky oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 26OdK/518/2019,
že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K004666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karen Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Sever Košice - Sever, 040 01 Košice - Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/598/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/598/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo vyššie označenej konkurznej veci podľa § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamujem účastníkom
konania, ich zástupcom a ďalším oprávneným osobám, že môžu nahliadať do správcovského spisu vedeného vo
vyššie uvedenej veci, na vyššie uvedenej adrese kancelárie správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok
počas úradných hodín od 10.00 hod do 16.00 hod. Plánovaný termín nahliadnutia do spisu prosím vopred
oznámte.
Kontakty: 0918 530 350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk
Správca JUDr. Michael Medviď

K004667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karen Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Sever Košice - Sever, 040 01 Košice - Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/598/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/598/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem veriteľom číslo bankového účtu pre potreby popierania
pohľadávok
IBAN: SK69 1100 0000 0029 3227 4924
Jedná sa o správcovský účet vedený v Tatra banka, a.s. na vedený na meno Správca JUDr. Michael Medviď.

Správca JUDr. Michael Medviď, 0918530350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Alexander Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudná 59, 048 01 Rudná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 Košice-Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/252/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/252/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Druh: iná majetková hodnota
p.č. popis

Suma v Súpisová
eur
hodnota v eur
11. Zrážka z vymáhanej pohľadávky voči povinnému Ružena Krištófová, priznanej vykonateľným platobným 39,86 39,86 eur
rozkazom č. 18Ro/49/2011 zo dňa 19.04.2011, ktorý vydal Okresný súd Rožňava. Pohľadávka vymáhaná eur
v exekučnom konaní pod sp. zn. Ex 2564/2012 – 5 MB.
Deň a dôvod zapísania majetku: 13.01.2020, Majetok vo vlastníctve úpadcu - § 167 h ods. 1 ZKR

V Košiciach, dňa 13.01.2020
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K004669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karen Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Sever Košice - Sever, 040 01 Košice - Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/598/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/598/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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:
Martin Karen, nar. 30.06.1986, bytom: 040 01 Košice – Sever, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom
Košice I pod sp. zn. 26OdK/598/2019

vyhotovil som nasledovný
SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 14.1.2019

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2
mobilný telefón Apple iphone 7, 128 Gb, Silver, MN932ZD/A, rok výroby 2017, používaný, bez dokladu o nákupe,
bez nabíjačky, stav opotrebenia 70%, dotykový displej,
Súpisová hodnota: 220,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 14.1.2019

Spolu som získal výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty 500,- Eur

Košice, dňa 14.1.2020, Správca JUDr. Michael Medviď

K004670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrany 302, 053 62 Bystrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/610/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/610/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka František Žiga, narodený: 24.12.1980, bytom: Bystrany 302, 053 62
Bystrany, podnikajúci pod obchodným menom: František Žiga, s miestom podnikania: Bystrany 226, 053 62
Bystrany, IČO: 41 686 217, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 29.05.2006, 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 aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 76 a § 77 ZKR
vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty:
Preskúmaním pomerov dlžníka ustanoveným správcom najmä v súlade s ustanovením § 166i ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov doposiaľ nebol zistený
žiadny majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
JUDr. Richard Lukáč, 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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K004671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karen Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Sever Košice - Sever, 040 01 Košice - Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/598/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/598/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
na odpredaj súpisových zložiek majetku v konkurznom konaní

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:
Martin Karen, nar. 30.06.1986, bytom: 040 01 Košice – Sever, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom
Košice I pod sp. zn. 26OdK/598/2019

v zmysle §167p 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 2
Mobilný telefón Apple iphone 7, 128 Gb, Silver, MN932ZD/A, rok výroby 2017, používaný, bez dokladu o nákupe,
bez nabíjačky, stav opotrebenia 70%, dotykový displej
Súpisová hodnota: 220,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 14.1.2019

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, poštou na adresu: Správca JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Michael Medviď, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, alebo aj mailom na medvid@medvid.sk, a to v lehote
13 kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť
a na ponuky doručené po lehote sa neprihliada. Ponuka sa považuje za zverejnenú nasledujúci deň po
zverejnení. Písomná ponuka musí obsahovať kto ponuku robí: fyzická osoba uvedie meno, priezvisko,
dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo alebo email, právnická osoba uvedie obchodné meno, IČO,
sídlo, tel. email a akú kúpnu cenu záujemca za súpisovú zložku ponúka.
2. Prihliada sa len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu: IBAN: SK69 1100 0000 0029 3227 4924 a to najneskôr do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk. Do správy prevodného príkazu uveďte meno záujemcu ktorý urobil písomnú
ponuku.
3. V ponukovom konaní rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá cena. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. Záujemcovia môžu súpisové zložky ohliadnuť, môžu sa informovať u správcu na tel. čísle 0918 530 350,
alebo emailom na medvid@medvid.sk.

Košice, dňa 14.1.2020

JUDr. Michael Medviď - správca

K004672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karičková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Fidlíka 46, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/625/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/625/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Juraj Gavalčin oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú práva počas konania
nahliadnuť do správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia §8 ods.4, Zákona č.8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadnuť do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch, pondelok až piatok, v úradných
hodinách správcu kancelárie na adrese: Platanová 5, 040 01 Košice, po predchádzajúcej dohode so správcom.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné si vopred písomne , telefonicky alebo elektronicky
dohodnúť.
Kontakt : +421 915893009, e-mail: gavalcin.office@gmail.com
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K004673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rita Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhovisko 95/31, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1994
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/599/2019 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/599/2019

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

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Rita Balogová, narodená: 06.12.1994, bytom: Trhovisko 95/31, 077 01
Kráľovský Chlmec, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Jantárová 30, 040 01 Košice, 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.

K004674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rita Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhovisko 95/31, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1994
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/599/2019 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/599/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka Rita Balogová, narodená: 06.12.1994, bytom: Trhovisko 95/31, 077 01
Kráľovský Chlmec, 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.

K004675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tolnai Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtiná 31, 049 35 Ochtiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/241/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/241/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Juraj Gavalčin, správca podstaty dlžníka: Milan Tolnai, nar.: 16.07.1957, bytom: Ochtiná 31, 04935
Ochtiná, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I., pod číslom konania 26 OdK/241/2019,
v zmysle ust. § 167 v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením §167 v, ods. 1, ZKR z r u š u j e .
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K004676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "Nadácia Republika Východ"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská I / 64, 040 11 Košice - mestská časť Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 397 605
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu: „Nadácia Republika Východ“, so sídlom:
Popradská 64/I, 040 11 Košice – Západ, IČO: 50 397 605 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením §
32 ods. 7 písm. b) v spojení s ods. 19, 20 a 21 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia
svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy
konania vo výške podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ods. 19 ZKR (t.j. vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350,- Eur a najviac 10.000,- Eur), s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu, sú povinní zložiť na č. účtu v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra
banka, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok podľa ust. § 32 ods. 3
v spojení s ods. 21 ZKR.

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

K004677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Petrovčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 13 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 594 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9K/10/2007 S1035
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
9K/10/2007
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty podľa § 76 ods.3 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení. / ďalej ZKR /.

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 4.9.2019, spis.zn. 9K/10/2007 vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok úpadcu: Ing. Igor Petrovčík, narod. 10.1.1974, Kpt. Nálepku 13, 040 01 Košice, IČO 33 594 872,
som bola ustanovená za správcu podstaty. Uznesenie súdu zverejnené v OV MS SR č. 174/2019 dňa 10.9.2019,
K079562.

Správca je povinný podľa § 76 ods.3 zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, súpis
majetku pravidelne aktualizovať a každú zmenu súpisu je správca povinný zverejniť v Obchodnom vestníku.
Z toho dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:

Súpisová zložka majetku č.1 :
Dôvod zapísania majetku: Počiatočný zostatok na účte úpadcu SK73 5200 0000 0000 0765 6213 v sume 21,89
eur a poukázaná platba od Igor Petrovčík z iných príjmov v sume 300,00 eur.
Súpisová hodnota: 321,89 eur
Deň zapísania majetku:19.11.2019

Súpisová zložka majetku č.2:
Dôvod zapísania majetku: Zamestnávateľ Mestská časť Košice-Staré Mesto, poukázal na konkurzný účet
úpadcu zrážku z príjmu úpadcu za mesiac november 2019 .
Súpisová hodnota: 1 755,13 eur
Deň zapísania majetku: 03.12.2019

Súpisová zložka majetku č.3:
Dôvod zapísania majetku: Platiteľ Doc.Ing. Chapčáková Alexandra PhD, odvolaný správca S1155, príkaz na
úhradu z iného peňažného ústavu v sume 9658,49 eur. Ide o príjem správcu od vyhlásenia konkurzu po
odpočítaní nákladov na spravovanie nehnuteľnosti.
Súpisová hodnota: 9 658,49 eur
Deň zapísania majetku: 23.12.2019

Súpisová zložka majetku č.4:
Dôvod zapísania majetku: Zrážka z príjmu úpadcu za mesiac december 2019 v sume 1 651,63 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 1 651,63 eur
Deň zapísania majetku: 08.01.2020

Súpisová zložka majetku č. 5:
Dôvod zapísania majetku: Platba na konkurzný účet prijatá od: Igor Petrovčík, z iných príjmov v sume 300,00
eur.
Súpisová hodnota: 300,00 eur
Deň zapísania majetku: 13.01.2020

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K004678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fekeová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Cementár 569/40, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/584/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/584/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Zuzana Fekeová, narodená: 09.10.1982, bytom: Sídlisko Cementár
569/40, 044 02 Turňa nad Bodvou, 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 aj „ZKR“)
v spojení s ustanovením § 76 a § 77 ZKR vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka majetku č. 1
Popis súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo FORD FOCUS
Výrobné číslo (VIN): WF0SXXGCDS8G38885
Evidenčné číslo: KS 262 EY
Dátum výroby: 2008
Stav opotrebovanosti: používané, pojazdné
Spoluvlastnícky podiel: 1/1 (BSM)
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Sídlisko Cementár 569/40, 044 02 Turňa nad Bodvou
Dátum zaradenia do súpisu: 13.01.2020
Súpisová hodnota: 3.100,00 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Poznámka o nárokoch uplatnených treťou osobou: Tretia osoba: Sporný zápis: -

JUDr. Richard Lukáč, správca

K004679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rézmüves Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrákošská 1277 / 12, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/446/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/446/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Richard Rézmüves, nar. 18.07.1984, trvale bytom
Podrákošská 1277/12, 048 01 Rožňava, po tom, čo sme zistili, 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 oznamujeme, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K004680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palinská Dominika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poničanova 168/10, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/566/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/566/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Dominika Palinská, rodená Biskupová, narodená: 18.08.1990, bytom:
Poničanova 168/10, 040 17 Košice, 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 aj „ZKR“)
v spojení s ustanovením § 76 a § 77 ZKR vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka majetku č. 1
Popis súpisovej zložky majetku: Stavba
Postavená na parcele číslo: 877
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Súpisné číslo: 168
Orientačné číslo: 10
Výmera v (m2): 266,82
Popis stavby: Rodinný dom
Štát: Slovenská republika
Okres: Košice IV
Obec: Košice-Barca
Katastrálne územie: Barca
Číslo LV: 3136
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Dátum zaradenia do súpisu: 13.01.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Súpisová hodnota: 30.439,96 EUR
Poznámka o nárokoch uplatnených treťou osobou: Sporný zápis: -

Súpisová zložka majetku č. 2
Popis súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Popis: Ľahké motorové dvojkolesové vozidlo YUKI 50 RACE
Výrobné číslo (VIN): L5YACBPA071110324
Evidenčné číslo: KE 188 AG
Dátum výroby: 2009
Stav opotrebovanosti: používané, nepojazdné, poškodené
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Poničanova 168/10, 040 17 Košice
Dátum zaradenia do súpisu: 13.01.2020
Súpisová hodnota: 200,00 EUR
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Poznámka o nárokoch uplatnených treťou osobou: Tretia osoba: Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Sporný zápis: -

JUDr. Richard Lukáč, správca

K004681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iliašovce 244, 053 11 Iliašovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/505/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/505/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Štefan Jakab, správca dlžníka Miroslav Holub, narodený 04.07.1966, bytom Iliašovce 244, 053 11
Iliašovce, s miestom podnikania Iliašovce 244, 053 11 Iliašovce, IČO: 33 063 940, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 7, 04001 Košice v pracovných dňoch
počas úradných hodín od 7,00 do 13,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred dohodnúť
emailom: spravca.jakab@gmail.com
Mgr. Štefan Jakab

K004682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iliašovce 244, 053 11 Iliašovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/505/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/505/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Štefan Jakab, správca Miroslav Holub, narodený 04.07.1966, bytom Iliašovce 244, 053 11 Iliašovce,
s miestom podnikania Iliašovce 244, 053 11 Iliašovce, IČO: 33 063 940, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou,, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno
skladať preddavok na trovy konania na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK69 0200 0000 0027 0785
2257, SWIFT (BIC): SUBASKBX, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera,
poznámka: Holub Miroslav

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 350 €.

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

K004683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Woloczij Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1846/4, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/625/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/625/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Štefan Jakab, správca dlžníka Michal Woloczij, narodený 29.09.1952, 22.01.1984, bytom Obrancov
mieru 1846/4, 071 01 Michalovce, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania
pohľadávok možno skladať preddavok na trovy konania na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK69 0200
0000 0027 0785 2257, SWIFT (BIC): SUBASKBX, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
ktorá sa popiera, poznámka: Woloczij Michal

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 350 €.

Mgr. Štefan Jakab
správca

K004684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Woloczij Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1846/4, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/625/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/625/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Štefan Jakab, správca dlžníka Michal Woloczij, narodený 29.09.1952, 22.01.1984, bytom Obrancov
mieru 1846/4, 071 01 Michalovce, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 7, 04001 Košice v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 7,00 do 13,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred
dohodnúť emailom: spravca.jakab@gmail.com
Mgr. Štefan Jakab

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K004685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Labovská Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudová 9, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/313/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/313/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Štefan Jakab, správca dlžníka Emília Labovská, narodená: 07.01.1963, bytom Ľudová 9, 040 11 Košice,
podnikajúca pod menom Emília Labovská – Salón Merry, s miestom podnikania bytom Ľudová 9, 040 11
Košice - Západ, IČO: 40 259 919 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Hviezdoslavova 7, 04001 Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín od 7,00 do 13,00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred dohodnúť emailom: spravca.jakab@gmail.com
Mgr. Štefan Jakab

K004686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Labovská Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudová 9, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/313/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/313/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Štefan Jakab, správca dlžníka Emília Labovská, narodená: 07.01.1963, bytom Ľudová 9, 040 11 Košice,
podnikajúca pod menom Emília Labovská – Salón Merry, s miestom podnikania bytom Ľudová 9, 040 11
Košice - Západ, IČO: 40 259 919 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení
s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom prihlásených
pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať preddavok na trovy konania na bankový účet
vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK69 0200 0000 0027 0785 2257, SWIFT (BIC): SUBASKBX, variabilný symbol:
číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera, poznámka: Labovská Emília

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 350 €.

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

K004687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viola Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtiná 210, 049 35 Ochtiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/340/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/340/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Štefan Jakab, správca dlžníka Peter Viola, narodený 18.10.1967, bytom Ochtiná 210, 049 35 Ochtiná,
podnikajúci pod menom Peter Viola VIOLASTAV, s miestom podnikania Slavošovce 274, 049 36
Slavošovce, IČO: 37 343 947 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení s §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom prihlásených
pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať preddavok na trovy konania na bankový účet
vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK69 0200 0000 0027 0785 2257, SWIFT (BIC): SUBASKBX, variabilný symbol:
číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera, poznámka: Viola Peter

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 350 €.

Mgr. Štefan Jakab
správca

K004688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viola Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtiná 210, 049 35 Ochtiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/340/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/340/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Štefan Jakab, správca dlžníka Peter Viola, narodený 18.10.1967, bytom Ochtiná 210, 049 35 Ochtiná,
podnikajúci pod menom Peter Viola VIOLASTAV, s miestom podnikania Slavošovce 274, 049 36
Slavošovce, IČO: 37 343 947 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, oznamuje účastníkom konkurzného
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
Hviezdoslavova 7, 04001 Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín od 7,00 do 13,00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu odporúčame vopred dohodnúť emailom: spravca.jakab@gmail.com
Mgr. Štefan Jakab

K004689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martončik Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povstania českého ľudu 738/7, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/540/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/540/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Štefan Jakab, správca dlžníka Matúš Martončík, narodený 22.01.1984, bytom Povstania českého ľudu
738/7, 040 22 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 7, 04001 Košice v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 7,00 do 13,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred dohodnúť emailom:
spravca.jakab@gmail.com
Mgr. Štefan Jakab

K004690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martončik Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povstania českého ľudu 738/7, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/540/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/540/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Štefan Jakab, správca dlžníka Matúš Martončík, narodený 22.01.1984, bytom Povstania českého ľudu
738/7, 040 22 Košice, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok
možno skladať preddavok na trovy konania na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK69 0200 0000 0027
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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0785 2257, SWIFT (BIC): SUBASKBX, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa
popiera, poznámka: Martončík Matúš

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 350 €.

Mgr. Štefan Jakab
správca

K004691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bracovce 122, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/597/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/597/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Štefan Jakab, správca dlžníka Kamil Tomáš, narodený 02.10.1987, bytom Bracovce 122, 072 05
Bracovce, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno
skladať preddavok na trovy konania na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK69 0200 0000 0027 0785
2257, SWIFT (BIC): SUBASKBX, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera,
poznámka: Tomáš Kamil

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 350 €.

Mgr. Štefan Jakab
správca

K004692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bracovce 122, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/597/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/597/2019
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. Štefan Jakab, správca dlžníka Kamil Tomáš, narodený 02.10.1987, bytom Bracovce 122, 072 05
Bracovce., oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 7, 04001 Košice v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 7,00 do 13,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred dohodnúť emailom:
spravca.jakab@gmail.com
Mgr. Štefan Jakab

K004693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RASVEL, s.r.o. Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kope IV 923/32 / 0, 040 16 Košice - mestská časť Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 191 566
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2019 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32K/10/2019 zo dňa 12. novembra 2019 som bola ustanovená za
správcu majetku úpadcu RASVEL, s. r. o. Košice, v konkurze, so sídlom Na Kope IV 923/32, 040 16 Košice –
mestská časť Myslava, IČO: 36 191 566 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR dňa 18. novembra 2019 v čiastke OV 222/2019.
V súlade s ust. § 76 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) v spojení s ust. § 38 a § 39 vyhlášky 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 zverejňujem súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu nasledovne:
Súpis nehnuteľného majetku – stavby
Súpisová
položka
stavba

Popis stavby Súpisné
číslo
teľatník
-

stavba

koniareň

-

stavba

ošípareň

-

stavba

matečník

-

stavba stavba

sýpka

-

LV Katastrálne územie adresa
319 Jastrabie
Topľou
319 Jastrabie
Topľou
319 Jastrabie
Topľou
319 Jastrabie
Topľou
319 Jastrabie
Topľou

nad Jastrabie
Topľou
nad Jastrabie
Topľou
nad Jastrabie
Topľou
nad Jastrabie
Topľou
nad Jastrabie
Topľou

Orientačné
číslo
nad -

Vlastnícke
Súpisová
právo
hodnota
Výlučný vlastník 1460,53 €

nad -

Výlučný vlastník 1460,53 €

nad -

Výlučný vlastník 1460,53 €

nad -

Výlučný vlastník 1460,53 €

nad -

Výlučný vlastník 1460,53 €

Peňažné pohľadávky
Dlžník

Suma v €

Právny dôvod

Súpisová
hodnota
INTERPORT SERVIS s.r.o., IČO: 36 202 011, Areál Istina: 2550,90 Pohľadávka z obchodného styku, na základe čoho 2550,90 €
prekladisko Haniska, 040 66 Košice
€,
bola vystavená FA: 11042018
Príslušenstvo: -
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JALES-STAV s.r.o., IČO: 36 204 773, Na Kope IV 923 Istina: 9.212,90 Pohľadávka z obchodného styku, na základe čoho 9.212,90 €
32, 040 16 Košice
€
bola vystavená FA: 12112018
Príslušenstvo: METALCOM Čadca, s.r.o., 1133 Svrčinovec 023 12, Istina: 360 €
Pohľadávka z obchodného styku, na základe čoho 360 €
IČO: 31 730 159
Príslušenstvo: - bola vystavená FA: 11032018

Peňažná hotovosť úpadcu ku dňu 10.01.2019 nachádzajúca sa v pokladni predstavuje sumu 235,65 €, čo je aj
súpisová hodnota majetku.
JUDr. Lenka Hričindová, správca
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