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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

K004695
Spisová značka: 4K/15/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Krajčirovič,
nar. 31.08.1976, 900 01 Sološnica 94, o ustanovení správcu úpadcu,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Marián Krajčirovič, nar. 31.08.1976, 900 01 Sološnica 94, správcu: JUDr.
Magdaléna Kollárová, Bratislava 3, 831 04, Legionárska 1/C, zn. správcu: S493.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K004696
Spisová značka: 6K/33/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: S.V.S. PARTNERS, spol. s r. o.,
so sídlom Exnárova 22, 821 03 Bratislava, IČO: 35 734 159, 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 28.12.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K004697
Spisová značka: 2K/18/2010
Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Genesis, s.r.o., so sídlom Špitálska 25,
811 08 Bratislava, IČO: 36 229 172, správcom ktorého je Ing. Viera Fraňová, so sídlom SNP 284/3, 902 01 Pezinok,
S 1260, o návrhu spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 4B, 010 47 Žilina, IČO: 51
865 467. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2019

Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K004698
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 oddlžení
rozhodol
Dlžníka Viera Hanuljaková, rod. Hromadová, nar. 30.05.1954, Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo, oddlžuje.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2020
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004699
Spisová značka: 37K/51/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 37K/51/2019
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)3
Okresný súd Bratislava I
V právnej veci návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KonekTel spol. s r.o. , Vinohradnícka 79 ,
900 91 Limbach
nariaďuje pojednávanie 05.02.2020 o 10.00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10 ( pracovisko Medená 22 ), 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 101 (1. poschodie)
na ktoré sa predvoláva:
dlžník (PZ) : LEGAL & CORP s.r.o., Gajova 11, 811 09 Bratislava
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu; stranu súd
predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
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. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
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.( § 183 ods. 1 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.
( § 183 ods. 2 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.( § 183 ods. 3
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.( § 183 ods. 4 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.( § 184 ods. 2 CSP)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 13.01.2020
JUDr. Lea Gubová
sudca
Za správnosť vyhotovenia: Barriová
e-mail: zuzana.barriova@justice.sk

Okresný súd Bratislava I dňa 13.1.2020
JUDr. Lea Gubová,
K004700
Spisová značka: 8K/17/2019

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa ZANZO SERVIS s.r.o. so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava
IČO: 36 395 471uznesením zo dňa 04.11.2019, č. k. 8K/17/2019-62, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné
konanie vyhlásené voči dlžníkovi. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2019.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K004701
Spisová značka: 3R/5/2011
Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: DOMICA KOMPLEX, s.r.o., so sídlom
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 36 575 526, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S 1436 o
vstupe spoločnosti VOZ, s.r.o., so sídlom A. Kmeťa 320/7, 010 01 Žilina, IČO: 45 954 542. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 12.12.2019

Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K004702
Spisová značka: 2K/69/2012

Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: K - výroba, spol. s r.o., so sídlom Vlčie
hrdlo 76, 821 07 Bratislava, IČO: 35 719 389, správcom ktorého je JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava , zn. správcu: S1465uznesením zo dňa 27.08.2019, č. k. 6K/33/2014-336, zrušil
pre nedostatok majetku konkurzné konanie vyhlásené voči dlžníkovi. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
24.12.2019.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K004703
Spisová značka: 8K/50/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: . Prvá metropolitná s. r. o., so
sídlom Kladnianska 20, 821 05 Bratislava, IČO: 35 961 341, správcom ktorého je Mgr. Marek Piršel, so sídlom
Kopčianska 10, 851 01Bratislava, zn. správcu: S 1670,, 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
K004704
Spisová značka: 37K/43/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 37K/43/2019
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)3
Okresný súd Bratislava I
V právnej veci návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
X - Trading Retail s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava
nariaďuje pojednávanie 05.02.2020 o 12.00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10 ( pracovisko Medená 22 ), 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 101 (1. poschodie)
na ktoré sa predvoláva:
dlžník: X - Trading Retail s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu; stranu súd
predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
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. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
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.( § 183 ods. 1 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
( § 183 ods. 2 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.( § 183 ods. 3
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.( § 183 ods. 4 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.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 13.02.2020
JUDr. Lea Gubová
sudca
Za správnosť vyhotovenia: Barriová
e-mail: zuzana.barriova@justice.sk

Okresný súd Bratislava I dňa 13.1.2020
JUDr. Lea Gubová,
K004705
Spisová značka: 8K/63/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/63/2019
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I
v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Jozef Vavro, trvale bytom Hurbanovo nám. 95181/2, 972 01 Bojnice,
zastúpený Malata, Pružinský, Hegedus & Partners s.r.o so sídlom Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09
Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LEFEROVIČ Slovensko s.r.o., so sídlom
Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 47 317 132
nariaďuje pojednávanie
na deň 10. 02. 2020 o 13:00 hod. na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22),
812 44 Bratislava, miestnosť č. dv.: 114 (1. poschodie)
na ktoré sa predvoláva:
PZ navrhovateľa: Malata, Pružinský, Hegedus & Partners s.r.o so sídlom Twin City
Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava
Dlžníka:
LEFEROVIČ Slovensko s.r.o., so sídlom Odborárska 23,
831 02 Bratislava, IČO: 47 317 132
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
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. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
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. ( § 183 ods. 1 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.( § 183 ods. 2 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.( § 183 ods. 3
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.( § 183 ods. 4 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.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 10.01.2020
Katarína Bartalská

JUDr.
sudca

Za správnosť:
Šmelcerová

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku 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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má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

POUČENIE
o procesných právach a povinnostiach strán sporu
Strany sporu majú v konaní rovné postavenie spočívajúce v rovnakej miere možností uplatňovať prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú
ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu. Strany sporu postupujú v
konaní v súlade so zákonom a podľa pokynov súdu. Súd dohliada na riadny priebeh konania, určuje lehoty a ukladá
potrebné opatrenia. ( čl. 6, 10 zákona č. 160/2015 Z.Z. Civilný sporový poriadok - ďalej aj ako “ CSP”)
ZASTÚPENIE
Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Strana má právo zvoliť si advokáta, alebo
obrátiť sa na Centrum právnej pomoci v zmysle ustanovenia § § 6a zákona č. 327/2005 Z.z. Zvolený zástupca sa
nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.Ak takto zvoleným zástupcom nie je advokát, súd
uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že takéto zastúpenie nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je
spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach. Ak je strana zastúpená
advokátom, zastupovanie iným zástupcom ako advokátom je vylúčené. Ustanovenia osobitného predpisu o advokácii
tým nie sú dotknuté. Strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch uvedených v § 90 CSP. To neplatí, ak je
a) stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie
druhého stupňa.
Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu
poučí. ( §§ 89, 90 CSP)
PODANIE
Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie urobené v listinnej
podobe treba predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil. (§125 CSP)
PROCESNÉ PROSTRIEDKY
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. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.(§§ 153,154 CSP)
DORUČENIE ŽALOBY A VYJADRENÍ
Spolu s doručením žaloby súd žalovaného vyzve, aby sa v lehote určenej súdom k žalobe písomne vyjadril, a ak
uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná, uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojil
listiny, na ktoré sa odvoláva, a označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.( § 167 ods. 2 CSP)
DORUČOVANIE
Ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných prípadoch
podľa § 107 ods. 2 a adresát neuviedol inú adresu na doručovanie, doručuje súd písomnosti a) fyzickej osobe na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území
Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca, alebo b) právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v
obchodnom registri alebo inom verejnom registri. Strana si môže zvoliť zástupcu na doručovanie. Ak fyzická osoba
nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky, doručuje súd písomnosti tejto fyzickej osobe
oznámením na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od
zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Strana má možnosť uviesť aj inú
adresu na doručovanie písomností.( §§ 106, 116 CSP)
NAHLIADNUTIE DO SÚDNEHO SPISU
Strany a ich zástupcovia majú právo nahliadať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie alebo
požiadať súd o vyhotovenie kópií za úhradu vecných nákladov. Inej osobe môže súd povoliť nahliadnuť do spisu a
robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a práva strany tým nemôžu byť dotknuté. ( § 97 CSP)
NÁMIETKA ZAUJATOSTI
Strana má právo z dôvodov, uvedených v § 49 CSP uplatniť námietku zaujatosti. 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. Námietku zaujatosti je potrebné uplatniť najneskôr do siedmich dní, odkedy sa strana
dozvedela o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený. Na neskôr uplatnenú námietku zaujatosti súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Na opakované námietky zaujatosti podané z toho istého dôvodu
súd neprihliada, ak už o nich rozhodol nadriadený súd; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ak
sa námietka zaujatosti týka len okolností, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu alebo jeho rozhodovacej
činnosti, súd na námietku zaujatosti neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ak
nadriadený súd šikanóznej alebo zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti nevyhovie, môže uložiť strane poriadkovú
pokutu do 500 eur.( §§ 52, 53, 58 CSP).
PREDBEŽNÉ PREJEDNANIE SPORU
Ak súd nerozhodne inak, nariadi pred prvým pojednávaním predbežné prejednanie sporu, NA ktoré predvolá strany,
ich zástupcov, prípadne iné osoby, ktoré môžu prispieť k splneniu účelu predbežného prejednania. Súd v súčinnosti
so stranami zistí, či sú splnené procesné podmienky, prípadne prijme opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov. Ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa
o zmier pokúsili mediáciou.( §§ 168,169,170 CSP)
POJEDNÁVANIE
Pojednávanie je zásadne verejné. Verejnosť možno na celé pojednávanie alebo na jeho časť vylúčiť, len ak by
verejné prejednanie sporu ohrozilo ochranu utajovaných skutočností, citlivých informácií a skutočností chránených
podľa osobitného predpisu (ďalej len "údaje chránené podľa osobitného predpisu") alebo dôležitý záujem strany
alebo svedka. Vylúčenie verejnosti súd vhodným spôsobom oznámi.Súd môže z dôvodov hodných osobitného
zreteľa odoprieť prístup na pojednávanie jednotlivým osobám. Obrazové záznamy, obrazové prenosy alebo zvukové
prenosy z priebehu pojednávania možno vyhotovovať len so súhlasom súdu. Súd nariadi na prejednanie veci samej
pojednávanie, ak nie je uvedené, že pojednávanie nie je potrebné nariaďovať. Ak je strana zastúpená zástupcom na
celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať
jej výsluch. Predvolanie sa doručuje strane alebo jej zástupcovi tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla
najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať. ojednávanie vedie súd tak, aby sa mohlo rozhodnúť
spravidla na jedinom pojednávaní s prihliadnutím na povahu konania a účel tohto zákona.V konaní sa postupuje v
súlade s ustanoveniami o prostriedkoch procesného útoku a prostriedkoch procesnej obrany a v súlade s
ustanoveniami o dokazovaní. Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje
návrhy a vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné
vykonať ďalšie dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené. ( §§ 176, 177, 178, 179, 181, 182 CSP)
PREDVEDENIE
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.( § 101 CSP)
ROZSUDOK PRE ZMEŠKANIE
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 môže aj bez nariadenia pojednávania rozhodnúť o žalobe podľa § 137 písm. a) rozsudkom pre zmeškanie,
ktorým žalobe vyhovie, ak
a)uznesením uložil žalovanému povinnosť v určenej lehote písomne vyjadriť sa k žalobe a v tomto svojom vyjadrení
uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva, a označiť dôkazy na
preukázanie svojich tvrdení a žalovaný túto povinnosť bez vážneho dôvodu nesplnil,
b)v uznesení podľa písmena a) poučil žalovaného o následkoch nesplnenia takto uloženej povinnosti vrátane
možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie a
c)doručil uznesenie podľa písmena a) žalovanému do vlastných rúk.
Na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalobcu rozsudkom pre zmeškanie, ktorým
žalobe vyhovie, ak
a) sa žalovaný nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na
pojednávanie bol žalovaný poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie
a
b) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.
Na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalovaného rozsudkom pre zmeškanie, ktorým
žalobu zamietne, ak
a) sa žalobca nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na
pojednávanie bol žalobca poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie a
b) žalobca neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.( §§ 273, 274, 278 CSP)
PORIADKOVÁ POKUTA
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., pri opakovanom porušení povinnosti súd môže uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur.( § 102
CSP)

Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2020
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004706
Spisová značka: 37K/40/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 37K/40/2019
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)3
Okresný súd Bratislava I
V právnej veci návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BioRen s.r.o., Sládkovičova 9, 811 06
Bratislava
nariaďuje pojednávanie 12.02.2020 o 12.00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10 ( pracovisko Medená 22 ), 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 101 (1. poschodie)
na ktoré sa predvoláva:
PZ dlžníka: HAVEL & PARTNERS s.r.o. advokátska kancelária Centrum Zuckermandel, Žižkova 7803/9, 811 02
Bratislava
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu; stranu súd
predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
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. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
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.( § 183 ods. 1 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.
( § 183 ods. 2 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.( § 183 ods. 3
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.( § 183 ods. 4 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.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 13.02.2020
JUDr. Lea Gubová
sudca
Za správnosť vyhotovenia: Barriová
e-mail: zuzana.barriova@justice.sk
Okresný súd Bratislava I dňa 13.1.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K004707
Spisová značka: 2R/4/2009
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRADE CENTER, spol.
s.r.o., so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31 615 724, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Ján Čipka, so sídlom kancelárie 981 01 Hnúšťa, Partizánska 197, uznesením č. k. 2R 4/2009 - 7378 zo dňa 24. 10.
2019 v spojení s uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 43CoKR/35/2019-7441 zo dňa 11. 12. 2019 povolil
vstup nového veriteľa - Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51
865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008). Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 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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Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.01.2020
JUDr. Katarína Holečková, sudca
K004708
Spisová značka: 2OdK/1091/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Tibor Didiáš, nar. 06. 07. 1971,
trvale bytom Na Hrbe 4294/20, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Tibor Didiáš, s miestom podnikania Na
Hrbe 4294/20, 974 01 Banská Bystrica, IČO - 43174817, 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 - Tibor Didiáš, nar. 06. 07. 1971, trvale bytom Na Hrbe
4294/20, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Tibor Didiáš, s miestom podnikania Na Hrbe 4294/20, 974 01
Banská Bystrica, IČO - 43174817.
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 - MS Insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01
Zvolen, zn.: S1948.
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).
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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
kalendára (§ 166f ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

13

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

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 10.01.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004709
Spisová značka: 5K/18/2019
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 5K/18/2019
vo veci
navrhovateľa:
so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica

Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica,

a ním označených veriteľov:
1./Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484,
so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
2./ Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
3./ GE Money, a.s. „v likvidácii“, IČO: 17 324 220, so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava.
proti
dlžníkovi:
so sídlom Nemčianska cesta 179/15, 974 01 Nemce

LLEDD s.r.o., IČO: 31 589 651,

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 17. marec 2020 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163, prístavba.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka LLEDD s.r.o.,
IČO: 31 589 651, so sídlom Nemčianska cesta 179/15, 974 01 Nemce a to:
1./ Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
2./ Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
3./ GE Money, a.s. „v likvidácii“, IČO: 17 324 220, so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou!
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu (§ 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
V Banskej Bystrici dňa 13. januára 2020

JUDr.
Dominika Rejdovianová
s
udca

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Stanislava Siráňová

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.01.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K004710
Spisová značka: 5K/18/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 5K/18/2019
vo veci
navrhovateľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica,
so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi:
LLEDD s.r.o., IČO: 31 589 651,
so sídlom Nemčianska cesta 179/15, 974 01 Nemce
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 17. marec 2020 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163 (prístavba).
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu (§ 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
V Banskej Bystrici dňa 13. januára 2020
JUDr.
Dominika Rejdovianová
s
udca
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Stanislava Siráňová
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.01.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K004711
Spisová značka: 26K/61/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o., so sídlom
Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 726 651 uznesením zo dňa 08.10.2019, sp. zn. 26K/61/2015-366 potvrdil
prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná č. 1, 041
90 Košice (predtým so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice), IČO: 42 499 500 na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok u
správcu pod č. 59 vo výške 1.771,12 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.11.2019.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Košice I dňa 3.1.2020
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K004712
Spisová značka: 26K/4/2016

OZNAM

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KARON spol. s
r.o. v konkurze, so sídlom Masarykova 2, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 36 581 003 uznesením zo dňa
24.10.2019, sp. zn. 26K/4/2016-593 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie,
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 41 až
49 v celkovej výške 6.317,67 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2019.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Košice I dňa 3.1.2020
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K004713
Spisová značka: 26K/30/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRH spol. s
r.o., so sídlom Moldavská 8, 040 11 Košice, IČO: 43 976 387 uznesením zo dňa 13.11.2019, sp. zn. 26K/30/2016242 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 4 až 6 v celkovej výške 518,50 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2019.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Košice I dňa 3.1.2020
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K004714
Spisová značka: 26K/13/2018
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: S Trade Group s.r.o., so sídlom Rubínová 5,
040 11 Košice, IČO: 46 781 005 uznesením zo dňa 22.10.2019, sp. zn. 26K/13/2018-224 povolil vstup do
konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484, do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 20 a 21 v celkovej
výške 44,26 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Andrea Pohančeníková
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Košice I dňa 3.1.2020
JUDr. Andrea Pohančeníková,
K004715
Spisová značka: 26K/20/2018
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Agrostav SK s. r .o., v konkurze (predtým
Agrostav SK s. r .o. v likvidácii), so sídlom: Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 45 416 711, zast. likvidátorom:
JUDr. Lenka Hričindová, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1827 uznesením zo
dňa 23.10.2019, sp. zn. 26K/20/2018-214 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa:
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, do pohľadávok
vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 5/1 a 5/2 v celkovej výške 203,44 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2019.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Košice I dňa 3.1.2020
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K004716
Spisová značka: 32K/13/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice, so sídlom: Slovenská 16, 040 01
Košice, IČO: 36 172 430, zastúpený advokátom: ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o., so sídlom kancelárie:
Floriánska 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, o výmene správcu podstaty, takto
rozhodol
Odvoláva správcu podstaty: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1730.
Ustanovuje nového správcu podstaty: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1565.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 19.12.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

18

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004717
Spisová značka: 32K/13/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice, so sídlom:
Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 36 172 430, zastúpený advokátom: ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o., so
sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, o výkone dohľadu súdom nad
ustanoveným správcom takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1565 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa
predmetného konania ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe zvolenom pri speňažovaní
majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá každých 90 dní
veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov v prípade že došlo k ich zvoleniu, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich výšky a právneho dôvodu vzniku, uvedením pohľadávok, ktoré boli
zaplatené ako aj dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
bezodkladne požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone
správcovskej činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Košice I dňa 19.12.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004718
Spisová značka: 26K/51/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Miroslav Rapco,
nar. 23.09.1969, bytom Čingovská 12, 040 12 Košice, zast.: JUDr. Vladimíra Houdek Běhalová, advokátka,
Strojárenská 11/C, 040 01 Košice, IČO: 42 098 831 (predtým JUDr. Vladimíra Běhalová, Rastislavova 68, Košice) o
návrhu správcu podstaty: JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom kancelárie Nerudova 14, 040 01 Košice, značka správcu:
S1375 na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom kancelárie Nerudova 14, 040 01 Košice,
značka správcu: S1375.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.1.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004719
Spisová značka: 26K/27/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: BOMAStav s.r.o.,
so sídlom: Moldavská 9, 040 11 Košice, IČO: 46 842 454 o návrhu správcu podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl
Schwartzová, PhD. (predtým Ing. Zuzana Schwartzová), so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, značka
správcu: S1286 na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská
12, 040 01 Košice, značka správcu: S1286.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.1.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004720
Spisová značka: 9K/64/2009
Okresný súd Košice I vo veci malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Ultimate Slovakia s.r.o., so sídlom
Lomnická 5, 040 01 Košice - Sever, IČO: 36 602 795 o návrhu správcu podstaty: Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Južná Trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240 na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ultimate Slovakia s.r.o., so sídlom Lomnická 5, 040 01
Košice - Sever, IČO: 36 602 795 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa ust. § 365 ods. 1 CSP, odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 8.1.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004721
Spisová značka: 26K/11/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PUBLICIDAD s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Rázusova 49, 040 01 Košice - mestská časť Juh (predtým so sídlom: Žriedlová 28, 040 01 Košice - mestská časť
Staré Mesto), IČO: 47 213 442, zast.: JUDr. Maroš Vasilenko, likvidátor, bytom Liptovská Sielnica 81, 032 23
Liptovská Sielnica o výmene správcu podstaty takto
rozhodol
Odvoláva správcu podstaty: Ing. Vladimír Besler, so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn.
správcu: S1516.
Ustanovuje nového správcu podstaty: SISÁK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie:
Dunajská 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1868.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 7.1.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004722
Spisová značka: 26K/34/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGROPRODUKTA akciová spoločnosť, so
sídlom: 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 31 664 504, ktorého správcom je: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie:
Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 o návrhu odvolaného správcu podstaty: JUDr. Jozef Vaško, so
sídlom kancelárie Szakkayho 1, 040 01 Košice, značka správcu: S1021 na priznanie paušálnej odmeny správcovi za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Priznáva odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie Szakkayho 1, 040 01 Košice,
značka správcu: S1021 paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
7.260 eur s DPH.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.1.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004723
Spisová značka: 26K/7/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pivovar Kaltenecker s.r.o. v konkurze, so
sídlom: Zakarpatská 28, 048 01 Rožňava, IČO: 36 589 993, ktorého správcom je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1436 o prevedení
nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie
Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1436 nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 1.500 eur.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 1.500 eur evidovaného v zázname o zložení zo dňa 07.03.2019 položka denníka č.
D19 - 18/2019 správcovi podstaty: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná
25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1436 na účet IBAN: SK07 1100 0000 0029 2083 8382, do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 7.1.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004724
Spisová značka: 30OdS/6/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Viera Štofilová, narodená: 22.10.1974, bytom: Štefánikova
1409/54, 071 01 Michalovce, podnikajúca pod obchodným meno: Viera Štofilová, s miestom podnikania: Štefánikova
1409/54, 071 01 Michalovce, IČO: 45421137 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, práv. zastúpená:
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 0/8, 071 01 Michalovce, o návrhu
na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
Návrh o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 13.1.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K004725
Spisová značka: 31K/18/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ladislav Kovács, nar.
16.08.1974, bytom Komjatická 58, 940 01 Nové Zámky, ktorého správcom je Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie
Štefánikova 4, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 31K/18/2015 - 329 zo dňa 26.11.2019 návrh nadobúdateľa pohľadávok
Gordic Collect, s.r.o., so sídlom Bratislava, Twin City Tower, Mlynské nivy č. 10, IČO: 47 363 282 na vstup do
konania zo dňa 24.10.2019 zamietol. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2019.
Okresný súd Nitra dňa 13.1.2020
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K004726
Spisová značka: 32K/3/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu : Marcel Árendáš, nar. 23.02.1972, bytom
Wilsonovo nábrežie 141/12, 949 01 Nitra, ktorého správcom je Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Za
Humnami 44, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Odvoláva Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.1.2020
JUDr. Adriana Kunkelová, vyššia súdna úradníčka
K004727
Spisová značka: 2K/22/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská
697/148, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 484 601, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148, Veľká Lomnica
059 52, IČO: 36 484 601,
II.

ustanovuje správcu: RK Správca, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov,

III.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
IV.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní(prepracované znenie),
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 2K/22/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
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včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný
na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.
2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 13.1.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004728
Spisová značka: 2K/76/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Slavomír Trenčan, nar.
05.04.1977, bytom Hrnčiarska 1702/6, 066 01 Humenné, zastúpený: JUDr. Antonom Wagnerom, advokátom so
sídlom kancelárie Kudlovská 1, 066 01 Humenné, správcom ktorého je: Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom
kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu: Slavomír Trenčan, nar. 05.04.1977,
bytom Hrnčiarska 1702/6, 066 01 Humenné, zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 08.01.2020 č. 4/2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.1.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004729
Spisová značka: 2K/23/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ŽIVMAX, s.r.o., so sídlom
Priemyselná 29, Bardejov 085 01, IČO: 36 757 161, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- 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.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „TZ“): (1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí
uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,
b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh
iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku
dlžníka, alebo
b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a
spôsobí ním značnú škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 240 TZ:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1
väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu
veľkého rozsahu.
Podľa § 242 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 243 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.

Okresný súd Prešov dňa 13.1.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004730
Spisová značka: 2K/23/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/23/2019
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov,
proti
dlžníkovi: ŽIVMAX, s.r.o., so sídlom Priemyselná 29, Bardejov 085 01, IČO: 36 757 161.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 27.02.2020 o 11.30 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
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. 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. 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. 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. (§ 183 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. ( § 184 ods. 2 CSP ).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
Prešov, 13.01.2020
JUDr. Tomáš Novák
sudca

spisová značka: 2K/23/2019
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov,
proti
dlžníkovi: ŽIVMAX, s.r.o., so sídlom Priemyselná 29, Bardejov 085 01, IČO: 36 757 161,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
18.

s a pojednávanie na deň 27.02.2020 o 11.30 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ŽIVMAX, s.r.o.,
so sídlom Priemyselná 29, Bardejov 085 01, IČO: 36 757 161, a to
veriteľ č. 1: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
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Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Prešov dňa 13.1.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004731
Spisová značka: 38NcKR/28/2019
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/28/2019
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Boris Mozola, nar. 27.4.1974, bydlisko Šafárikova 2720/10, 911 08 Trenčín,

nariaďuje pojednávanie
na deň 24.01.2020 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Účasť nie je nevyhnutná.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004732
Spisová značka: 38K/27/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti Zeelandia s. r. o. so sídlom
Družstevná 44, 044 42 Rozhanovce, IČO 31 671 918, pr. zast. obchodnou spoločnosťou JUDr. Marián Prievozník,
PhD., advokát s. r. o. so sídlom Krmanova1, 040 01 Košice, IČO 47 239 573, o návrhu veriteľa na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť Four Foodservice s. r. o. so sídlom Dolný Moštenec 239, 017 01
Považská Bystrica, IČO 46 371 583, takto
rozhodol
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 10.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004733
Spisová značka: 38K/27/2019
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/27/2019
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Zeelandia, s.r.o.
Družstevná 44
044 42 Rozhanovce
IČO 31 671 918

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Four Foodservice, s.r.o.
Dolný Moštenec 239,
017 01 Považská Bystrica
IČO 46 371 583

nariaďuje pojednávanie
na deň 28.02.2020 o 09,00 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004734
Spisová značka: 38K/27/2019
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/27/2019
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Zeelandia, s.r.o.
Družstevná 44
044 42 Rozhanovce
IČO 31 671 918

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

Four Foodservice, s.r.o.
Dolný Moštenec 239,
017 01 Považská Bystrica
IČO 46 371 583

nariaďuje sa pojednávanie
na deň 28.02.2020 o 09,00 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 Four
Foodservice, s.r.o.
veriteľ č. 1: Sociálna poisťovňa
2: Všeobecná zdravotná poisťovňa
3: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2020
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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JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004735
Spisová značka: 22NcKR/3/2019
Okresný súd Trenčín v právnej navrhovateľa - dlžníka: Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, trvale bytom Družby 684/10,
Nedožery - Brezany, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžník Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, trvale bytom Družby 684/10, Nedožery - Brezany sa
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie

nie

o d d l ž u j e.

je prípustné.

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.
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.

Okresný súd Trenčín dňa 13.1.2020
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004736
Spisová značka: 38NcKR/11/2019
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/11/2019
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Martina Zálešáková, nar. 1.6.1981, bytom 2225 Eichhorn 78, Rakúska republika,

nariaďuje pojednávanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 deň 21.02.2020 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Účasť nie je nevyhnutná.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Trenčín dňa 13.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004737
Spisová značka: 38NcKR/27/2019
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/27/2019
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Peter Hlísta, nar. 12.11.1977, trvale bytom Hrachovište 258, 916 16 Krajné,

nariaďuje pojednávanie
na deň 14.02.2020 o 10,30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Účasť nie je nevyhnutná.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 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 13.1.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004738
Spisová značka: 28NcKR/12/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Kožík, nar. 20.03.1963, bytom Rázusova
1492/37, 920 41 Leopoldov, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Dlžníka: Jaroslava Kožíka, nar. 20.03.1963, bytom Rázusova 1492/37, 920 41 Leopoldov, o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí
pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2020
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004739
Spisová značka: 28K/3/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DEKO - BAU, s.r.o., Mlynársky rad č. 188, 930
05 Gabčíkovo, IČO: 45 631 514, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
25814/T, takto
rozhodol

I.
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Dagmar Macháčkovej, so sídlom kancelárie:
Hlohovec, Jarmočná 3, 920 01 paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 1.500 Eur z preddavku evidovaného pod pol. reg. D19 5/2019, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2020
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004740
Spisová značka: 28K/5/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Imrich Szamaranszky, nar.
19.06.1956, trvale bytom Benkova Potôň 382, 930 36 Horná Potôň, podnikajúci pod obchodným menom Imrich
Szamaranszky, s miestom podnikania: Benkova Potôň 382, 930 36 Horná Potôň, IČO: 35 284 421, správcom ktorého
je: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, Piešťany, značka správcu S16, o odmene správcu do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol

Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, Piešťany,
značka správcu S16 paušálnu odmenu vo výške 4.600 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2020
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004741
Spisová značka: 28R/1/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SVET ORECHOV s.r.o., so sídlom Hlboká 5922/22, 917
01 Trnava, IČO: 45 654 026, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 25960/T, o
návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: SVET ORECHOV s.r.o., so sídlom Hlboká 5922/22,
917 01 Trnava, IČO: 45 654 026, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.
25960/T.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2020
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004742
Spisová značka: 28K/15/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JKW, s.r.o., so sídlom Ružový háj č. 937, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 46 061 894, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
41407/T, právne zastúpený: Mgr. Peter Rybánsky, advokátska kancelária, so sídlom Farská 46, 949 01 Nitra, IČO:
44 036 213, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: JKW, s.r.o., so sídlom Ružový háj č. 937, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 46 061 894, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41407/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2020
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004743
Spisová značka: 28K/12/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 6873WESTPOINT, s.r.o., so sídlom Mliečany
82, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 795 718, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 24305/T, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: 6873WESTPOINT, s.r.o., so sídlom Mliečany 82, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 44 795 718, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24305/T.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Michal Černek, so sídlom kancelárie: Hlavná 31, 917 01 Trnava,
číslo správcu: 1962.
Súd u k l a d á správcovi 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, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
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).
6.
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).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
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).
9.
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).
10.
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).
11.
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).
12.
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).
13.
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).
14.
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).
15.
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).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
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pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2020
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004744
Spisová značka: 23K/21/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Svetozár Bzdúšek, nar. 28.4.1976, Na
hlinách 7485/53, 917 01 Trnava, právne zastúpený: Mgr. Ing. Marián Galbavý, advokát, Piešťanská 3, Trnava,
správcom ktorého je: Ing. Lucia Sandtner PhD., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 477, o odvolaní správcu z
funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Ing. Luciu Sandtner PhD., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 477, z funkcie správcu úpadcu:
Svetozár Bzdúšek, nar. 28.4.1976, Na hlinách 7485/53, 917 01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2020
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004745
Spisová značka: 23K/16/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: XIXO, s.r.o., IČO: 31410278, Hlavná
991/39, 924 01 Galanta, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2708/T
správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S 98,
o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, z funkcie správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcu XIXO, s.r.o., IČO: 31410278, Hlavná 991/39, 924 01 Galanta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.12.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004746
Spisová značka: 23K/14/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Lenka Mazúchová, nar. 5.8.1975,
Čukárska Paka 45, 930 51 Veľká Paka, správcom majetku ktorého je: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, značka správcu: S
1353 z funkcie správcu úpadcu: Lenka Mazúchová, nar. 5.8.1975, Čukárska Paka 45, 930 51 Veľká Paka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2020
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004747
Spisová značka: 3K/14/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o., so
sídlom Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 395 463, správcom ktorého je: Mgr. Michal Miho, so
sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Stredoslovenská energetika,
a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, na vstup do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa: Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom
Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.), so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika Holding, a.s., (do 31.12.2018 pod
obchodným menom Stredoslovenská energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 v
rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške 18 428,72 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 96.
Veriteľovi - Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom Stredoslovenská
energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu
postúpenej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
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podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 10.1.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K004748
Spisová značka: 3K/4/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: Property CS, s.r.o., so
sídlom Štrková 17, 010 09 Žilina, IČO: 47 048 221, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu: LexCreditor
k. s., so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47 245 913, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: LexCreditor k. s., so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47 245 913,
paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.125,- eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.125,- eur predbežnému
správcovi LexCreditor k. s., so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47 245 913, z preddavku zloženého
navrhovateľom dňa 04.07.2018 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou registra č. 19 rok 2018, po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne, v dvoch vyhotoveniach
na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Žilina dňa 9.1.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K004749
Spisová značka: 3K/30/2011
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: ALGIS s .r.o., so sídlom Jánošíkova 21, 010 01
Žilina, IČO: 36 744 514, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01
Dolný Kubín, v časti o návrhu navrhovateľa: Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010
47 Žilina, IČO: 51 865 467 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
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Povoľuje vstup nového veriteľa: Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom
Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.), so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika Holding, a.s., (do 31.12.2018 pod
obchodným menom Stredoslovenská energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 v
rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške 14 343,02 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname
pohľadávok pod č.6/S-1, 6/S-2, 6/S-3, 6/S-4, 6/S-5.
Veriteľovi - Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom Stredoslovenská
energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu
postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 9.1.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K004750
Spisová značka: 3OdS/3/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Stanislav Dubovec, nar. 09.03.1977, trvale bytom Polík
1842/17, 038 53 Turany, správcom ktorého je JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718,
026 01 Dolný Kubín, IČO: 14 168 235, v konaní o určení splátkového kalendára, takto
rozhodol
I. Návrh splátkového kalendára, predložený súdu dňa 18.12.2019, vracia správcovi na prepracovanie.
II. Správca je povinný prepracovaný návrh splátkového kalendára predložiť súdu v lehote 20 dní od doručenia tohto
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 13.1.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K004751
Spisová značka: 4K/6/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roman Beňo, nar. 10.10.1970, trvale
bytom Vojtecha Spanyola 10, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Roman Beňo, s miestom podnikania
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 17 823 790 uznesením 4K/6/2015-315 zo dňa 16.7. 2019 zrušil konkurz na
majetok úpadcu pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 9.8. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 13.1.2020
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
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K004752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RETIA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrová 3 / 0, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 651 893
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/16/2019 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/16/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A z konania 1. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
RETIA, a.s., 811 08 Bratislava, IČO: 36 651 893
Spis. zn.:

8K/16/2019

Dátum:

30.12.2019

Miesto konania:

Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
2. ZE Pharma s.r.o., náměstí 14. října 1307/2 Praha, Česká republika, IČO: 26 843 358
3. NEJ lekárna s.r.o., Ječná 492/39, 79604 Prostějov, Česká republika, IČO: 06 160 719
Ďalej prítomný: Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Voľba predsedu veriteľského výboru
Rôzne
Záver

Ad 1.)
Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 09.20 hod. správca a privítal prítomných členov. Konštatoval, že
prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ust. §38 ods. 1 ZKR, prítomní sú všetci členovia
výboru, teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
Ad 2.)
Správca konkurznej podstaty navrhol za predsedu veriteľského výboru zvoliť veriteľa Všeobecná úverová banka,
a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 a vyzval prítomných o tomto návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania:
Za 3
Proti 0
Zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu veriteľského výboru veriteľa Všeobecná úverová banka,
a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155.
Ad 3.)
V rámci ďalšej diskusie sa členovia veriteľského výboru dohodli, že hlasovanie veriteľského výboru môže byť
uskutočňované v súlade s § 38 ods. 3 ZKR v e-mailovej podobe, pričom výsledky e-mailového hlasovania
veriteľského výboru a znenie prijatých uznesení môže správcovi zasielať predseda veriteľského výboru v emailovej podobe. Obdobne písomné správy a informácie v zmysle ust. § 37 ods. 5 ZKR môže správca
veriteľskému výboru zasielať prostredníctvom e-mailu.
Výsledok hlasovania:
Za 3
Proti 0
Zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 2:
Hlasovanie veriteľského výboru môže byť uskutočňované v súlade s § 38 ods. 3 ZKR prostredníctvom emailu, pričom výsledky e-mailového hlasovania veriteľského výboru a znenie prijatých uznesení môže
správcovi zasielať predseda veriteľského výboru v e-mailovej podobe. Obdobne písomné správy
a informácie v zmysle ust. § 37 ods. 5 ZKR môže správca veriteľskému výboru takisto zasielať
prostredníctvom e-mailu.
Ad 4.)
V závere predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského výboru ukončil
o 09.40 hod.

K004753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Salay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 256 / 18, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1988
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/435/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/435/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Špitálska 10, 811 08 Bratislava, ako
správca dlžníka Mário Salay, trvale bytom Dolná 256/18, 900 51 Zohor (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje druhé kolo
ponukového konania na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku patriacej do všeobecnej podstaty:
typ
súpisovej
P.č.
hodnoty

špecifikácia majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

súpisová
miesto, kde
hodnota
stav
sa
majetok
majetku v
majetku
nachádza
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majetku
1

hnuteľná
vec

Deň vydania: 17.01.2020
EUR

osobné motorové vozidlo Škoda
Octavia,
EČV:
MA456DK
VIN:
1/1
TMBZZZ1U5X2210417
strieborná
metalíza, rok výroby 1999

majetok
14.11.2019 podliehajúci
konkurzu

nachádza

1 500,00 € Veľké Leváre

cca
rok
nejazdené

Podmienky účasti na druhom kole ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s., Špitálska
10, 811 08 Bratislava v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Salay –
neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 9598 9553 zálohu vo
výške 100% ponúkanej ceny a ako variabilný symbol uviesť 84352019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť
doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného
účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca. Majetok sa ponúka v stave v akom
stojí a leží.
8. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0949 624475 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Bratislave 14.01.2020

K004754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Javorský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 550 / 71, 903 01 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2012 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 9/2019
Súpisová hodnota: 77,93 Eur
Deň zaradenia: 14.1.2020

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

47

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

Číslo súpisovej zložky: 136

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 10/2019
Súpisová hodnota: 77,93 Eur
Deň zaradenia: 14.1.2020
Číslo súpisovej zložky: 137

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 11/2019
Súpisová hodnota: 77,93 Eur
Deň zaradenia: 14.1.2020
Číslo súpisovej zložky: 138

K004755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchobová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Hraničiarov 1623/10, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/50/2016 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/50/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku 9/2019
Súpisová hodnota: 28,33 eur
Deň zaradenia: 14.1.2020
Číslo súpisovej zložky: 66

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku 10/2019
Súpisová hodnota: 28,33 eur
Deň zaradenia: 14.1.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 67

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku 11/2019
Súpisová hodnota: 28,33 eur
Deň zaradenia: 14.1.2020
Číslo súpisovej zložky: 68

K004756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medovarský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova Ves 5, 903 01 Hurbanova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/458/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/458/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Nehnuteľnosti (pozemky):

Deň zápisu majetku Dôvod
do súpisu
zapísania

Druh
pozemku

14.01.2020

Orná pôda

167h ods. 1

Výmera v
Štát Obec
m²
Kostolná
24542 m² SR
Dunaji

KÚ
pri Kostolná
Dunaji

pri

Číslo
LV

Parcelné
číslo

235

E KN 396/10 1/4

Podiel Hodnota
5987,25
EUR

V Bratislave, dňa 14.1.2020
Pospíšil & Partners, k.s.
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár

K004757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlastenecké námestie 1185 / 8, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1986
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/295/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/295/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Oznam o vyhlásení 3. kola verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa § 167n
ods. 1 ZKR

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 37OdK/295/2019 zo dňa 05. augusta 2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku 173/2019 vydanom dňa 09.09.2019 pod č. K079048, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ivana Vargová, nar. 07.03.1986, Vlastenecké námestie 1185/8, 851 01 Bratislava a súčasne bola do
funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 821 02
Bratislava, značka správcu S1704.

Správca týmto vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu, pričom
speňažovaný majetok tvorí nasledovný súbor nehnuteľných vecí:

1. Nehnuteľnosť – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 349 m2, č. parcely: 302, LV č.: 312,
spoluvlastnícky podiel: 1/1, katastrálne územie Zemné - je zapísaná v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 216/2019 dňa 08.11.2019, pod zn. K096899 a vedená pod
súpisovým číslom 1 podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č.
665/2005 Z. z.“

(ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).

Správca vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na speňaženie Súboru nehnuteľností za nasledovných
podmienok:

Ponuka každého záujemcu musí byť doručená na adresu správcu KRIVANKON k. s. so sídlom Trnavská cesta
74/B, 821 02 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením „ponukové konanie Ivana Vargová –
nehnuteľnosť“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o konaní príslušného kola ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže
podať len jednu ponuku. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške celej ponúknutej
kúpnej ceny na účet Správcu, a to bezhotovostným platobným prevodom tak, aby uvedené finančné prostriedky
boli pripísané na účte Správcu najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia
finančnej zábezpeky ako bezhotovostným prevodom na účet Správcu bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu
z príslušného kola verejného ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka
alebo jej časť bude na účet Správcu pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.

Ponukové konanie bude pokladané za neúspešné,
a. ak žiadny záujemca nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky
alebo
b. ak záujemca, ktorý v ponukovom konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí
toto ponukové konanie (viď nižšie),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo
c.

ak Správca zruší príslušné kolo ponukového konania alebo odmietne všetky predložené ponuky (viď
nižšie),

a to podľa toho, ktorá z podmienok uvedených pod písm. a), b) a c) bude splnená skôr.

Ponuka musí obsahovať:

1. Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi – fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu
trvalého bydliska, obchodné meno, miesto podnikania a IČO: a výpis z obchodného registra, resp.
živnostenského registra, pokiaľ je daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu
nepodnikateľa, predložiť identifikačné údaje. Pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO
a výpis z obchodného registra,
2. Označenie predmetu kúpy (stačí uviesť „Nehnuteľnosť“ s odkazom na oznámenie o príslušnom kole
ponukového konania),
3. Návrh celkovej ceny ponúkanej za Nehnuteľnosť,
4. Doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu: Tatra banka, a.s.,
IBAN : SK87 1100 000000 2920911244.

·
·

·
·

·
·

·
·

Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť,
alebo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného
ponukového konania sa považujú predložené ponuky za odmietnuté.
V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového
konania zúčastnil právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho
participáciou na tomto konaní.
V prípade, že toto verejné ponukové konanie nebude pokladané za neúspešné, víťaznú ponuku
ponukového konania určí Správca.
Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 20 dní od oznámenia víťaznej ponuky
v Obchodnom vestníku, okrem prípadu, kedy oprávnená osoba využije svoje právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty podľa § 167r ZKR. V tom prípade Správca odmietne aj ponuku víťazného
záujemcu, ktorý nemá právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho
participáciou na tomto konaní.
Zložená zábezpeka sa započíta do kúpnej ceny.
V prípade, že víťazný záujemca v lehote 20 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku
neuzatvorí kúpnu zmluvu, má sa za to, že od ponuky odstúpil a zmaril príslušné kolo ponukového
konania. Finančná zábezpeka v plnom rozsahu v takom prípade prepadá v prospech príslušnej podstaty.
To neplatí, ak oprávnená osoba využije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r
ZKR. V tom prípade Správca vráti zloženú finančnú zábezpeku víťaznému záujemcovi v lehote 20 dní od
oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v predošlej odrážke) Správca vráti zloženú
finančnú zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Prevod vlastníctva Súboru nehnuteľností na víťazného záujemcu sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy,
pričom kupujúci nadobudne Nehnuteľnosť „ako stojí a leží“.

V Bratislave, dňa 14.01.2020
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KRIVANKON k.s.
správca

K004758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 1.Investiční,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská , 533, 900 46 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 845 619
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/63/2019-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/63/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

Číslo zápisu: 1
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: ANOE s.r.o. IČO: 36588288 Súpisová hodnota
majetku: 857,48 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň zapísania
do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 2
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: ARC Desingn s.r.o., IČO: 43840655 Súpisová
hodnota majetku: 825 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň
zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 3
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: Arian s.r.o. IČO: 36588288 Súpisová hodnota
majetku: - 63,60 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň zapísania
do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 4
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: Artline, s.r.o. IČO: 36762512 Súpisová hodnota
majetku: 821,20 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň zapísania
do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 5
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: Blanka Bircskáková – Brilant IČO: 41106610
Súpisová hodnota majetku: 800 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 6
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: BOMAX – reklama Tomáš Ondrejkovič IČO:
37253042 Súpisová hodnota majetku: 3 037,35 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z
obchodného styku Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 7
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: DEMMAR s.r.o. IČO: 44547561 Súpisová
hodnota majetku: 324 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň
zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 8
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: E.Color s.r.o. IČO: 43764193 Súpisová hodnota
majetku: 4 158, 01Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň zapísania
do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 9
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: FA-BA PROPAG IČO: 13991809 Súpisová
hodnota majetku: 493,20 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň
zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 10
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: Kondor Ľubica Švedová IČO: 36998206
Súpisová hodnota majetku: 549,23 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
styku Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 11
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: Martina Lužicová M.L: PLAST IČO: 41758714
Súpisová hodnota majetku: 1 310,09 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
styku Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 12
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: MEDIAMARK s.r.o. IČO: 47130440 Súpisová
hodnota majetku: 328,55 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň
zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 13
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: Mikuláš Bocz – MB AGENCY IČO: 33794618
Súpisová hodnota majetku: 57 912,71 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
styku Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 14
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: Miroslav Kozáček –NEON GROUP IČO:
412979898 Súpisová hodnota majetku: 792,20 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z
obchodného styku Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 15
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: MONITOR s.r.o. IČO: 36170844 Súpisová
hodnota majetku: 727,98 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň
zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 16
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: MUCHOTLAČ –V.MUCHA IČO: 10820884
Súpisová hodnota majetku: 1045,99 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
styku Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 17
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Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: OKINEX s.r.o. IČO: 35927194 Súpisová
hodnota majetku: 538,21 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň
zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 18
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: Q007 s.r.o. IČO: 36600695 Súpisová hodnota
majetku: 982,57 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň zapísania
do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 19 Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: Reva Košice s.r.o. IČO:
33212687 Súpisová hodnota majetku: 15,77 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z
obchodného styku Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 20
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: Robert Danačok – A-Top IČO: 40035450
Súpisová hodnota majetku: 699,82 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného
styku Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 21
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: VITAL a.s. IČO: 36381250 Súpisová hodnota
majetku: 1 449,96 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň zapísania
do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 22
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: WK STAV IČO: 36258652 Súpisová hodnota
majetku: 1 312,50 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň zapísania
do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 23
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: 3Plast s.r.o. IČO: 36588288 Súpisová hodnota
majetku: 4 336,92 Eur Podstata: všeobecná Právny dôvod vzniku: pohľadávka z obchodného styku Deň zapísania
do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Číslo zápisu: 24
Typ súpisnej položky majetku:
HNUTEĽNÉ VECI ( Dlhodobý hmotný investičný majetok - v súčasnosti nachádzajúci sa v spoločnosti DECOP
LIGHTING s.r.o. Zlín, IČO: 25566130 )
Podstata: všeobecná
Mena: Eur
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020

merač fólií rolfix ASLAN 415,45
monitor AG neovo 408,29
regál sivý dlhý 29,54
stôl kancelársky tmavý 130,68
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stolička čalúnená čierna 26,65
stolička čalúnená čierna 26,65
stôl oválny prírodný 253,63
skriňa dvojdverová čierno-biela 161,22
žalúzie 186,06 regál na profily 241,40
regál na profily 241,40
stojan na plexi "A" 147,89
stojan na plexi "A" 147,89
stojan na plexi "A" 147,89
stojan na plexi "A" 147,89
stojan na plexi "A" 147,89
stojan na plexi "A" 147,89
stojan na plexi "1/2 A" 137,82
stojan na plexi "1/2 A" 137,82
stojan na plexi "1/2 A" 137,82
žalúzie 67,56
regál kovový policový 531,10
regál na profily 29,54
regál na profily 29,54
regál zváraný policový 29,54
regál zváraný policový 29,54
ESZ (snímač, siréna, ústredňa,DSC585) 873,40
stôl pod počítač tmavý 219,89
skrinka dvojdverová prírodná 53,00
skrinka otvorená závesná prírodná (šanónová) 80,89
stôl kancelársky "L"so zásuvkami prírodný 73,92
kreslo hnedé 75,02
kreslo kancelárske otočné 86,27
notebook ACER 696,41
žalúzie 137,40
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žalúzie 137,40
píla kotúčová na plexi 274,20
tlačiareň/fax HP Laser Jet 3055 453,26
hliníkové kolo SC584BO: 4ks 442,33
el. ohrievač 730,27
Scanner CANON LiDE100 (Filipková) 54,20
Notebook ASUS UL30VT QX004X 13" s taškou 642,00
tlačiareň HP B110a 110,00
fiškálna registračná pokladnica Elcom - EURO 50 cash T 240,83
fiškálna registračná pokladnica Elcom - EURO 50 cash T 240,83
Router ZyXEL Prestige 662HW-D3, ADSL2/2+Rou/Gat.VPM 108,33
pohovka biela, boky čierne KIPPSOFA RELAX I 249,17
kreslo kancelárske biela/čierne pruhy 107,50
Teplovzdušný konvektor Ardes 462 biely 26,58
server 779,00
notebook 591,67
zostava 8ks regálov 373,90
kotúčová rezačka 292,24
počítačová zostava 1 497,91
počítačová zostava 2 531,10
počítačová zostava 3 829,85
stolička plastová 32,07
zabezpečovacie zariadenie 497,91
Paletový regál 1 214,90
Paletový regál 1 214,90
PC4 Shark 1 502,53
Notebook 1 235,11
Renault CARGO VAN, VIN:VF652AFA000028306 23 233,29
Windows 2 352,00
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Číslo zápisu: 25
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÉ VECI
Súpisová hodnota majetku: 175.871,44,- Eur
Podstata: všeobecná Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 13.01.2020
Bližší popis: zostatkové skladové zásoby ( drobný materiál na výrobu reklamných plôch) v účtovnej hodnote, po
záručnej dobe, v súčasnosti nachádzajúci sa v spoločnosti DECOP LIGHTING s.r.o. Zlín, IČO: 25566130,
jednotlivé položky pre veľký rozsah k nahliadnutiu v spise

K004759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Sasková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/428/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/428/2019
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Námietka Štefana Holotu, ul. SNP č. 2173/84, 069 01 Snina voči zápisu majetku do súpisu
Z Obchodného vestníka č. 246/2019 s dátumom zverejnenia dňa 20.12.2019 som zistil, že správca konkurznej
podstaty pod značkou K109957 zverejnil aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty, v ktorom je uvedený majetok
dlžníka Jany Saskovej, nar. 06.08.1960.
V súpise je zapísaný nasledujúci majetok:
V časti 1. Nehnuteľný majetok – pozemky:
- por. č. 1 – parcela C-KN č. 4744/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2420 m2 – 7000,00 €, zapísaná na
LV č. 9915, k.ú. Humenné, v podiele 350/2420;
- por. č. 2 – parcela C-KN č. 4737 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 – 610,00 €;
- por. č. 3 – parcela C-KN č. 4744/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1111 m2 – 9 677,00 €;
- por. č. 4 – parcela C-KN č. 4744/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m2 – 7 665,00 €;
- por. č. 5 – parcela C-KN č. 4744/37 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2204 m2 – 13 444,00 €;
- por. č. 6 – parcela C-KN č. 4744/76 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1023 m2 – 8 910,00 €;
- por. č. 7 – parcela C-KN č. 4744/77 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 881 m2 – 7 674,00 €.
V časti 2. Nehnuteľný majetok – stavby:
- por. č. 8 – stavba súpisné číslo 2528 – sklad plynov na parcele C-KN č. 4737 – 4 250,00 €;
- por. č. 9– stavba súpisné číslo 2528 – výrobná hala na parcele C-KN č. 4744/13 – 270 787,00 €
všetky nehnuteľnosti por. č. 2-9 sú zapísané na LV č. 7794, k.ú. Humenné, v podiele 1/1.
V časti 4. Hnuteľné veci:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- por. č. 20 – autožeriav Tatra SV512AF, v.č. 23775137 – 1 219,00 €;
- por. č. 22 – ohraňovací lis HACO – 26 242,00 €;
- por. č. 23 – ohraňovací lis CTO – 3 407,00 €;
- por. č. 24 – tabuľové nožnice 3150/6,3 NTE – 5 695,00 €;
- por. č. 26 – tabuľové nožnice HN 3150/10 – 6 778,00 €;
- por. č. 27 – tabuľové nožnice 3150/10 – 3 089,00 €;
- por. č. 29 – mostový žeriav 20 t Vudut – 9 451,00 €;
- por. č. 30 – mostový žeriav 8 t Vudut – 4 000,00 €;
- por. č. 31 – mostový žeriav 5 t Devs – 2 348,00 €;
- por. č. 32 – mostový žeriav 5 t Devs – 382,00 €;
- por. č. 34 – vysokozdvižný vozík Gekon – 17 605,00 €;
- por. č. 35 – pásová píla Bomar – 1 612,00 €;
- por. č. 36 – rovnačka plechu XRM 1600/3,15 – 2 003,00 €;
- por. č. 40 – sústruh hrotový SV 18R – 1 419,00 €;
- por. č. 43 – pásová píla Way Train – 378,00 €
všetky veci zapísané podľa ust. § 167h ods. 1 ZKR, deň zápisu 17.12.2019.
Námietku voči zápisu odôvodňujem nasledovne:
Mám za to, že nie sú splnené zákonné podmienky k tomu, aby vyššie uvedené veci mohli byť zapísané do súpisu
majetku konkurznej podstaty na základe nasledujúcich skutočností:
A. (k položke súpisu majetku por. č. 1)
Na LV č. 9915, k.ú. Humenné sú v časti B: Vlastníci a iné oprávnené osoby pod B9 zapísaní ako vlastníci
nehnuteľnosti CKN č. 4744/72: Štefan Holota, nar. 15.12.1958 a Jana Sasková, rod. Sasková, nar. 06.08.1960,
SNP 2173/84, Snina, v spoluvlastníckom podiele 350/2420. Ako titul nadobudnutia spoluvlastníckeho podielu je
uvedená: Dohoda o zlúčení parciel č. 458/2015 zo dňa 26.02.2015 a jej Dodatok č. 1 zo dňa 15.04.2015.
Manželstvo Štefana Holotu a Jany Saskovej zaniklo rozvodom ku dňu 16.04.2009 a k tomuto istému dňu v zmysle
ust. § 148 ods. 1 Občianskeho zákonníka zaniklo aj ich bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Zápis na LV č.
9915, k.ú. Humenné pod B9 je vykonaný tak, ako by sa malo jednať o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
V zmysle ust. § 143 ods. 1 Občianskeho zákonníka „v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo
nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva“. Je zrejmé, že v danom prípade nedošlo k nadobudnutiu
majetku za trvania manželstva a teda sa nemôže jednať o vlastníctvo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
ale sa musí jednať o podielové spoluvlastníctvo Štefana Holotu a Jany Saskovej, pričom ich podiely sú rovnaké,
čiže do vlastníctva dlžníčky Jany Saskovej patrí podiel na nehnuteľnosti, zapísanej v časti A na LV č. 9915, k.ú.
Humenné v spoluvlastníckom podiele 175/2420.
Na podklade vyššie uvedených skutočností preto navrhujem, aby majetok súpisová položka por. č. 1 - zastavaná
plocha a nádvorie, parc. č. 4744/72, o výmere 2420 m2, zapísaná na LV č. 9915, k.ú. Humenné, v podiele
350/2420 v hodnote 7 000,00 € bol vylúčený zo súpisu majetku konkurznej podstaty, vyhotoveného správcom
konkurznej podstaty v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. súdu
37OdK/428/2019, sp. zn. správcu 37OdK/428/2019 S1441 vo veci dlžníka Jana Sasková, nar. 06.08.1960, bytom
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Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava, štátny občan SR, v podiele 175/2420.
B. (k položkám súpisu majetku ostatné poradové čísla)
Ďalšie uvedené nehnuteľné a hnuteľné veci poradové číslo 2 až 9, 20, 22 až 24, 26 a 27, 29 až 32, 34 až 36, 40
a 43 boli správcom zaradené do súpisu majetku dlžníka s uvedeným dôvodom zapísania podľa ust. § 167h ods. 1
ZKR.
Podľa ust. § 167h ods. 1 ZKR „konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu“.
Citujem aj dôvodovú správu k danému ustanoveniu zákona: § 167h konkurzná podstata „Oproti konkurzu podľa
druhej časti zákona, je v prípade konkurzu fyzických osôb konkurzná podstata zúžená a tvorí ju spravidla len
nezabezpečený majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu a výťažky získané správou
a speňažovaním takéhoto majetku. Konkurzu podlieha aj majetok pod výhradou vlastníctva alebo predmet
finančného lízingu, ak správca postupuje podľa § 45a. Zabezpečený majetok podlieha konkurzu vtedy, ak sa
zabezpečený veriteľ prihlási s právom na oddelené uspokojenie. Konkurznú podstatu netvorí nepostihnuteľná
hodnota obydlia dlžníka ako aj taký majetok, ktorý nemožno postihnúť v exekúcii.“
Je potrebné v danom smere uviesť, že všetky vyššie uvedené nehnuteľné a hnuteľné veci patria do doteraz
nerozdeleného bezpodielového spoluvlastníctva bývalých manželov Štefana Holotu a Jany Saskovej, ktoré zaniklo
rozvodom ku dňu 16.04.2009, pretože všetky uvedené veci sú predmetom súdneho konania, vedeného pred
Okresným súdom Humenné pod sp. zn. 18C/199/2009 o vyporiadanie vecí, patriacich do BSM. Uvedené súdne
konanie začalo na základe žaloby, podanej Štefanom Holotom v roku 2009 a ku dnešnému dňu nie je ukončené.
V danej súvislosti je potrebné poukázať na ust. § 167h ods. 4 ZKR, podľa ktorého „konkurzu nepodlieha majetok
dlžníka, ktorý nemožno postihnúť v exekúcii“.
1.
Rozsah majetku, ktorý nemožno postihnúť v exekúcii, upravuje ust. § 61q Exekučného poriadku, kde je uvedené,
že „exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa tohto zákona alebo podľa osobitných
predpisov nepodliehajú exekúcii alebo sú z exekúcie vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná“.
Podmienky, za ktorých môže byť v exekúcii uspokojená pohľadávka z majetku, patriaceho do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, sú uvedené v ust. § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Podľa ust. § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka „pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za
trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov“.
V iných prípadoch, ktoré nie sú uvedené v ust. § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda napríklad v prípade, ak
pohľadávka voči jednému z manželov nevznikla za trvania manželstva, je exekúcia na majetok patriaci do BSM
neprípustná!
Poukazujem v danom smere na judikatúru súdov SR k ust. § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka:
„Uvedené ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka preto umožňuje, aby veriteľ dosiahol uspokojenie
svojej pohľadávky aj z tých vecí, ktorých je dlžník bezpodielovým spoluvlastníkom. Predpokladom možnosti
postupu podľa tohto ustanovenia je a/ existencia pohľadávky vzniknutej len voči jednému z manželov za trvania
manželstva (samostatný dlh) a b/ vedenie výkonu rozhodnutia (exekúcie) aj na majetok, ktorý patrí do BSM.“
(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22.11.2010, sp. zn. 3Cdo 8/2010)
„Pojmovo exekúcia postihujúca veci patriace do BSM môže prichádzať do úvahy jedine v tom prípade, ak sú
naplnené hmotnoprávne podmienky stanovené v ust. § 147 OZ, teda že pohľadávka voči jednému z manželov
vznikla za trvania manželstva a výkon rozhodnutia (exekúcia) sa vedie na majetok, ktorý patrí do BSM“.
(Uznesenie Krajského súdu Trnava z 09.05.2017, sp. zn. 3CoE/342/2016)
„Judikatúra vo vzťahu k inštitútu BSM vyvodila, že pre pohľadávku veriteľa i len voči jednému z bývalých
manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, možno nariadiť exekúciu predajom vecí patriacich do BSM. Z
judikátu Rc 74/2004 vyplýva, že nevyhnutnou podmienkou pre použitie majetku tvoriaceho (zaniknuté
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a nevysporiadané) BSM v exekučnom konaní je vznik pohľadávky za trvania manželstva“. (Rozsudok Krajského
súdu Nitra zo dňa 05.11.2015, sp. zn. 8Co/ 616/2014)
Na dôvažok uvádzam, že Občiansky zákonník je právnou normou vyššej právnej sily oproti zákonu o konkurze
a reštrukturalizácii a preto nemôže nastať stav, aby ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii boli
v rozpore s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2.
Z konkurzného spisu je zrejmé, že pohľadávky, prihlásené voči dlžníčke Jane Saskovej do konkurzného konania
sp. zn. 37OdK/428/2019, vznikli v roku 2018 a teda nevznikli za trvania manželstva Jany Saskovej a Štefana
Holotu, ktoré zaniklo rozvodom ku dňu 16.04.2009. Majetok, ktorý je predmetom vyporiadania BSM v konaní č.
18C/199/2009 teda nemožno v zmysle judikatúry súdov SR (vo vzťahu k existujúcim pohľadávkam voči Jane
Saskovej, ktoré nevznikli za trvania manželstva) postihnúť v exekúcii a teda v zmysle ust. § 167h ods. 4 ZKR
tento majetok ani nemôže podliehať konkurznému konaniu, ktoré je vedené na Okresnom súde Bratislava I pod
sp. zn. 37OdK/428/2019.
Na podklade vyššie uvedených skutočností preto navrhujem, aby majetok:
V časti 1. Nehnuteľný majetok – pozemky:
- por. č. 2 – parcela C-KN č. 4737 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 – 610,00 €;
- por. č. 3 – parcela C-KN č. 4744/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1111 m2 – 9 677,00 €;
- por. č. 4 – parcela C-KN č. 4744/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m2 – 7 665,00 €;
- por. č. 5 – parcela C-KN č. 4744/37 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2204 m2 – 13 444,00 €;
- por. č. 6 – parcela C-KN č. 4744/76 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1023 m2 – 8 910,00 €;
- por. č. 7 – parcela C-KN č. 4744/77 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 881 m2 – 7 674,00 €.
V časti 2. Nehnuteľný majetok – stavby:
- por. č. 8 – stavba súpisné číslo 2528 – sklad plynov na parcele C-KN č. 4737 – 4 250,00 €;
- por. č. 9– stavba súpisné číslo 2528 – výrobná hala na parcele C-KN č. 4744/13 – 270 787,00 €
všetky nehnuteľnosti por. č. 2-9 sú zapísané na LV č. 7794, k.ú. Humenné, v podiele 1/1.
V časti 4. Hnuteľné veci:
- por. č. 20 – autožeriav Tatra SV512AF, v.č. 23775137 – 1 219,00 €;
- por. č. 22 – ohraňovací lis HACO – 26 242,00 €;
- por. č. 23 – ohraňovací lis CTO – 3 407,00 €;
- por. č. 24 – tabuľové nožnice 3150/6,3 NTE – 5 695,00 €;
- por. č. 26 – tabuľové nožnice HN 3150/10 – 6 778,00 €;
- por. č. 27 – tabuľové nožnice 3150/10 – 3 089,00 €;
- por. č. 29 – mostový žeriav 20 t Vudut – 9 451,00 €;
- por. č. 30 – mostový žeriav 8 t Vudut – 4 000,00 €;
- por. č. 31 – mostový žeriav 5 t Devs – 2 348,00 €;
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- por. č. 32 – mostový žeriav 5 t Devs – 382,00 €;
- por. č. 34 – vysokozdvižný vozík Gekon – 17 605,00 €;
- por. č. 35 – pásová píla Bomar – 1 612,00 €;
- por. č. 36 – rovnačka plechu XRM 1600/3,15 – 2 003,00 €;
- por. č. 40 – sústruh hrotový SV 18R – 1 419,00 €;
- por. č. 43 – pásová píla Way Train – 378,00 €
všetky veci zapísané podľa ust. § 167h ods. 1 ZKR, deň zápisu 17.12.2019,
boli vylúčené zo súpisu majetku konkurznej podstaty, vyhotoveného správcom konkurznej podstaty v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. súdu 37OdK/428/2019, sp. zn. správcu: 37OdK/428/2019
S1441, vo veci dlžníka Jana Sasková, nar. 06.08.1960, bytom Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava, štátny
občan SR.
Prílohy: LV č. 9915, LV č. 7794, podanie zo spisu 18C/199/2009

V Bratislave, dňa 14.01.2020
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K004760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Sasková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/428/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/428/2019
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Námietka Štefana Holotu - UNITRANS, ul. SNP č. 2173/84, 069 01 Snina voči zápisu majetku do súpisu
Z Obchodného vestníka č. 246/2019 s dátumom zverejnenia dňa 20.12.2019 som zistil, že správca konkurznej
podstaty pod značkou K109957 zverejnil aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty, v ktorom je uvedený majetok
dlžníka Jany Saskovej, nar. 06.08.1960.
V súpise je v časti 4. Hnuteľné veci zapísaný nasledujúci majetok:
- por. č. 25 – tabuľové nožnice NTE-E6 v hodnote 1 923,50 €;
- por. č. 28 – tabuľové hydraulické nožnice v hodnote 3 724,50 €;
- por. č. 37 – rovnačka XRM v hodnote 12 743,50 €;
- por. č. 38 – rovnačka XRM v hodnote 2 358,50 €
všetky veci zapísané podľa ust. § 167h ods. 1 ZKR, deň zápisu 17.12.2019.
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Námietku voči zápisu odôvodňujem nasledovne:
Mám za to, že nie sú splnené zákonné podmienky k tomu, aby vyššie uvedené veci mohli byť zapísané do súpisu
majetku konkurznej podstaty na základe nasledujúcich skutočností:
Uvedené hnuteľné veci som nadobudol do svojho vlastníctva Kúpnou zmluvou zo dňa 02.07.2012 od obchodnej
spoločnosti ATOL HB s.r.o. Strážske. Spoločnosť ATOL HB s.r.o. Strážske nadobudla predmetné hnuteľné veci
v exekučnom konaní prevzatím podľa ust. § 126 ods. 3 Exekučného poriadku, teda s účinkami príklepu na
dražbe, dňa 15.03.2012.
Na podklade vyššie uvedených skutočností preto navrhujem, aby majetok, zapísaný v časti 4. Hnuteľné veci:
- por. č. 25 – tabuľové nožnice NTE-E6 v hodnote 1 923,50 €;
- por. č. 28 – tabuľové hydraulické nožnice v hodnote 3 724,50 €;
- por. č. 37 – rovnačka XRM v hodnote 12 743,50 €;
- por. č. 38 – rovnačka XRM v hodnote 2 358,50 €
všetky veci zapísané podľa ust. § 167h ods. 1 ZKR, deň zápisu 17.12.2019,
bol vylúčený zo súpisu majetku konkurznej podstaty, vyhotoveného správcom konkurznej podstaty v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. súdu 37OdK/428/2019, sp. zn. správcu: 37OdK/428/2019
S1441, vo veci dlžníka Jana Sasková, nar. 06.08.1960, bytom Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava, štátny
občan SR.
Prílohy: Kúpna zmluva z 02.07.2012, upovedomenie a výzva exekútora č. EX 609/10 zo dňa 15.03.2012

V Bratislave, dňa 14.01.2020
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K004761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Sasková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/428/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/428/2019
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Námietka ŠH UNITRANS s.r.o., ul. SNP č. 63/63, 069 01 Snina voči zápisu majetku do súpisu
Z Obchodného vestníka č. 246/2019 s dátumom zverejnenia dňa 20.12.2019 sme zistili, že správca konkurznej
podstaty pod značkou K109957 zverejnil aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty, v ktorom je uvedený majetok
dlžníka Jany Saskovej, nar. 06.08.1960.
V súpise je v časti 3. Peňažné pohľadávky pod por. č. 19 zapísaná pohľadávka:
Dlžník: ŠH UNITRANS s.r.o.
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Suma: 12 600,00 €
Právny dôvod vzniku: neuhradená FA
Deň zapísania: 17.12.2019
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 126,00 €.
Námietku proti zápisu odôvodňujeme nasledovne:
Máme za to, že nie sú splnené zákonné podmienky k tomu, aby vyššie uvedená vec mohla byť zapísaná do
súpisu majetku konkurznej podstaty na základe nasledujúcich skutočností:
Podľa faktúry, ktorá je právnym dôvodom vzniku uvedenej pohľadávky, by sa malo jednať o nájomné za obdobie
I. kvartál 2018.
Firma ŠH UNITRANS s.r.o. ani v I. kvartáli roku 2018, ani v žiadnom inom období nemala uzavretú žiadnu
nájomnú zmluvu s dlžníčkou Jana Sasková, nar. 06.08.1960, ani so subjektom Jana Sasková Unitrans, IČO:
10 680 811, ani so žiadnym iným subjektom. Firma ŠH UNITRANS s.r.o. ani v období I. kvartálu 2018, ani
v žiadnom inom období neužívala žiadne nehnuteľnosti, ani hnuteľné veci, ktoré by mali byť v majetkovej dipozícii
či už Jany Saskovej, nar. 06.08.1960, alebo subjektu Jana Sasková Unitrans, IČO: 10 680 811.
Uvedená pohľadávka je fiktívna a neopodstatnená.
Na podklade vyššie uvedených skutočností preto navrhujeme, aby majetok zaradený v časti 3. Peňažné
pohľadávky – pohľadávka, por. č. 19:
Dlžník: ŠH UNITRANS s.r.o.
Suma: 12 600,00 €
Právny dôvod vzniku: neuhradená FA
Deň zapísania: 17.12.2019
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 126,00 €
bola vylúčená zo súpisu majetku konkurznej podstaty, vyhotoveného správcom konkurznej podstaty v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. súdu 37OdK/428/2019, sp. zn. správcu: 37OdK/428/2019
S1441, vo veci dlžníka Jana Sasková, nar. 06.08.1960, bytom Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava, štátny
občan SR.

V Bratislave, dňa 14.01.2020
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K004762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Georgios Socratous
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 3540/21, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
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Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/17/2019 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/17/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka: Ing. Georgios Socratous, nar. 23.04.1960, Revolučná 3540/21, 821
04 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/17/2019, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v
kancelárii správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až
piatok v čase od 09.00 -12.00 hod. a 13.00-16.00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú
adresu: hudeková@správca.eu.
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K004763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ing. Georgios Socratous
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 3540/21, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/17/2019 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/17/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Ing. Georgios Socratous, nar. 23.04.1960, Revolučná 3540/21, 821 04 Bratislava
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27OdK/17/2019 zo dňa
18.12.2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 7/2020 zo dňa 13.01.2020 vyhlásený konkurz a za správcu
úpadcu bola ustanovená JUDr. Barbora Hudeková.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Ing. Georgios Socratous, permanent address:
Revolučná 3540/21, 821 04 Bratislava, born on 23th April 1960, our duty is to inform you, that District
Court Bratislava I, No. 27OdK/17/2019 on the 18.12.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No.
7/2020 from 13.01.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Barbora Hudeková as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the 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).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
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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 bývanie25c) 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 (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
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)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

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 is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
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
uspokojenia 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 elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
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)
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The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
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 applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
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 forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
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 an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
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)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
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
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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 všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.
JUDr. Barbora Hudeková, správca / trustee

K004764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ing. Georgios Socratous
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 3540/21, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/17/2019 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/17/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka: Ing. Georgios Socratous, nar. 23.04.1960, Revolučná 3540/21, 821
04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/17/2019, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre popretie
pohľadávky, číslo účtu je: SK25 8330 0000 0025 0172 9456 vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K004765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schober Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka -, 844 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1950
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/409/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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8OdK/409/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S1894, správca dlžníka Ladislav Schober, nar. 07.05.1950, Miestny úrad Bratislava Dúbravka, Žatevná
2, 844 02 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167n a 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje TRETIE kolo verejného ponukového konania na
speňaženie majetku – Osobné motorové vozidlo Škoda Felicia Kombi – zaradenej do všeobecnej majetkovej
podstaty, pod číslom majetku 1., podľa oznámenia správcu publikovanom v Obchodnom vestníku č. 226/2019 zo
dňa 22.11.2019.
Verejné ponukové konanie sa vyhlasuje za podmienok:
1. Lehota na predkladanie ponúk sa začína: 20.01.2020 a končí dňom: 30.01.2020 (posledný deň na
predloženie ponuky).
2. Ponuka sa zasiela písomne v listinnej podobe na adresu príslušnej kancelárie správcu: PERSPECTA
Recovery, k.s.; Prievozská 4D, 821 09 Bratislava.
3. Obálka s ponukou musí obsahovať označenie: „NEOTVÁRAŤ – VPK SCHOBER“, inak sa na podanie
záujemcu nebude prihliadať.
4. Dotknutý majetok Dlžníka sa speňažuje spôsobom ako hnuteľná vec.
5. Ponuka sa predkladá v mene EURO.
6. Dlžník nie je platcom DPH.
7. Ponúkaná kúpna cena nezohľadňuje správne a iné poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva.
Tieto poplatky idú na ťarchu záujemcu – kupujúceho v celom rozsahu.
8. V rámci ponuky záujemca vyhlási, že podmienky tohto verejného ponukového konania prijíma v celom
rozsahu.
9. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, inak sa na ponuku neprihliada.
10. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno,
meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba
zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo, inak sa na ponuku neprihliada.
11. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO,
identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené, inak sa na ponuku
neprihliada.
12. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň tohto verejného ponukového konania. Za deň
zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.
13. Záloha sa skladá na účet správcu: č. ú. IBAN: SK13 0200 0000 0032 1392 2053, BIC: SUBASKBX, účet
vedený vo VÚB, a.s., VS: IČO záujemcu alebo dátum narodenia záujemcu vo formáte DDMMRR – len v
prípade, že ponuku predkladá záujemca, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom; do poznámky uviesť:
VPK SCHOBER.
14. Ďalšie informácie poskytuje správca prostredníctvom: recovery@perspecta.eu. Majetok je v držbe dlžníka,
ktorý je oprávnený ho užívať obvyklým spôsobom; je však povinný chrániť ho pred poškodením, stratou
alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jeho hodnota znižuje.
15. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 3 pracovných dní od jeho skončenia. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca je oprávnený ponuku odmietnuť z dôvodu zjavnej neprimeranosti.
16. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená obratom po tom, čo úspešný záujemca uzatvorí kúpnu
zmluvu. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť túto zmluvu, určí správca za víťaza
verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.
17. Oprávnené osoby majú právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r z. č. 7/2005 Z. z.
18. 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.

V Bratislave dňa 14.01.2020
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PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S1894

K004766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEA Energy a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 26 / 0, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 486 405
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/29/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/29/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

A: Pohľadávky
Číslo
Dlžník
1 Ing. Silvester Buček, Blahová 110, 930 52 Blahová
2 Ján Böhm, Jelačičova 2, 821 08 Bratislava
3 Pavol Horňák, Zalužická 3, 821 01 Bratislava

Právny dôvod
Zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 ZKR
Zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 ZKR
Zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 ZKR

Výška
Súpisová hodnota
12.500 EUR
12.500 EUR
12.500 EUR
12.500 EUR
12.500 EUR
12.500 EUR

V Bratislave dňa 14.01.2020
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K004767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrtoch Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 2985 / 14, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/61/2019 S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/61/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby (podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z. z.)

registrovanej na deň 10.01.2020 o 10:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe v NCRdr (notársky centrálny
register dražieb) pod spisovou značkou 4495/2019 a vyhlásenú zverejnením Oznámenia o dražbe v Obchodnom
vestníku č. 239/2019 dňa 11.12.2019.

1. Dražobník, navrhovateľ dražby a licitátor:

Mgr. Boris Kotleba

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S 1231
správca úpadcu: Ing. Marián Vrtoch, Dopravná 14, 831 06 Bratislava - Rača, narodený: 07.08.1977

2. Dátum a čas otvorenia dražby:

10.01.2020, o 10:00 hod.

3. Miesto konania dražby:

sídlo správcu: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava

kancelária na 3. poschodí

4. Opakovanie dražby:

prvá dražba (I. kolo)

5. Označenie predmetu dražby:
Pozemok – parcela: 216/31, výmera: 529 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast,
Okres: CZ020A Praha-západ, Obec: 539686 Statenice, Katastrálne územie: 755346 Statenice, List vlastníctva:
1124

Pozemok, ktorého súčasťou je stavba - rodinný dom – parcela: St. 853, výmera: 111 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, súčasťou je stavba: Statenice, č.p. 426, rod. dom, stavba stojí na pozemku p.č.: st.
853
Okres: CZ020A Praha-západ, Obec: 539686 Statenice, Katastrálne územie: 755346 Statenice, List vlastníctva:
1124

6. Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Statenice a je priamo prístupná z miestnej komunikácie „Zelená”. Nehnuteľnosť
je tvorená pozemkom p.č. st. 853 vrátane rodinného domu č.p. 426 a pozemok p.č. 216/31, vrátane príslušenstva
pozostávajúceho zo všetkých vonkajších úprav a trvalých porastov, a to všetko k.ú. Statenice, obec Statenice.
Objekt je situovaný v oblasti rezidenčnej zástavby a jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom. Hlavný vstup do
domu je situovaný z ulice Zelená. Ulica Zelená je vedľajší obslužná komunikácia danej oblasti obce Statenice s
nízkou intenzitou dopraveného zaťaženia. Kolaudovaný účel využitia stavby je – bývanie. V tesnej blízkosti domu
sa nevyskytujú žiadne výrazné negatívne ekologický vplyvy.

Pozemok p.č. st. 853 je celý zastavený objektom rodinného domu č.p. 426. Pozemok p.č. 216/31, k.ú. Statenice,
obec Statenice je v jednotnom funkčnom celku a tvorí doplnkovú záhradu k rodinnému domu. V pešej vzdialenosti
cca 5 minút sa nachádza stanica PID (bus). Dopravná obslužnosť objektu je veľmi dobrá s možnosťou parkovania
na vlastnom pozemku ako aj v garáži (súčasť rodinného domu).

Objekt je rodinným domov celkom s 2 nadzemnými podlažiami. Rodinný dom nie je podpivničený. Stropy sú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rovné. Strecha rodinného domu je šikmá, stanového tvaru. Strešná krytina je štandardná, tvrdá. Vonkajšia fasáda
rodinného domu je zateplená. Vnútorné omietky sú hladké štukové. Podlahy v celom rodinnom dome sú drevené
v kombinácií s keramickou dlažbou. Rodinný dom je vybavený izolačnými dverami a oknami. Rodinný dom
disponuje dvoma hygienickými miestnosťami (WC). V ústrednej obytnej miestnosti sa nachádza krb. Rodinný dom
je napojený na obecný rozvod vody, kanalizáciu, plyn a elektrickú energiu (220 a 380 V). Kúrenie je ústredné
plynové.

Architektonická dispozícia domu bola ohodnotená ako kvalitná a vyhovujúce súčasným moderným trendom.
Rodinný dom bol postavený v roku 2013. Úžitková plocha rodinného domu vrátane garáže a technickej miestnosti
je 180,- m2. Výmera pozemkov p.č. st. 853 a p.č. 216/31 je 640,- m2.

7. Označenie práv a záväzkov na predmete dražby:
Na predmete dražby neviaznú žiadne ťarchy ani vecné bremená.

8. Hodnota majetku určená odhadom zabezpečeného veriteľa: 493.673,- EUR

9. Najnižšie podanie:

493.673,- EUR

10. Minimálne prihodenie:

10.000,- EUR

11. Výsledok dražby:
Dražby sa zúčastnilo 5 účastníkov dražby. V priebehu dražby nebolo urobené ani najnižšie podanie, licitátor
dražbu ukončil. Predmet dražby nebol vydražený. Dražba bola neúspešná.
V Bratislave, dňa 10.01.2020
Dražobník, navrhovateľ dražby a licitátor:
Mgr. Boris Kotleba
správca

K004768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrtoch Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 2985 / 14, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/61/2019 S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/61/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

71

Obchodný vestník 11/2020
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby (podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z. z.)

registrovanej na deň 10.01.2020 o 11:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe v NCRdr (notársky centrálny
register dražieb) pod spisovou značkou 4496/2019 a vyhlásenú zverejnením Oznámenia o dražbe v Obchodnom
vestníku č. 239/2019 dňa 11.12.2019.

1. Dražobník, navrhovateľ dražby a licitátor:

Mgr. Boris Kotleba
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S 1231

správca úpadcu: Ing. Marián Vrtoch, Dopravná 14, 831 06 Bratislava - Rača, narodený: 07.08.1977

2. Dátum a čas otvorenia dražby:

10.01.2020, o 11:00 hod.

3. Miesto konania dražby:

sídlo správcu: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava

kancelária na 3. poschodí

4. Opakovanie dražby:

prvá dražba (I. kolo)

5. Označenie predmetu dražby:
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/1 k nehnuteľnosti: Byt, č. jednotky 432/103, typ jednotky: byt z., podiel na
spoločných častiach domu a pozemku 793/11076:
Budova: Statenice, č.p. 432, byt. dom, LV 1100 na parcele St. 826, LV 1100
Parcela: St. 826, zastavaná plocha a nádvorie, 420 m2
Okres: CZ020A Praha-západ, Obec: 539686 Statenice, Katastrálne územie: 755346 Statenice, List vlastníctva:
1153

6. Opis predmetu dražby:
Byt sa nachádza v Českej republike v okrese Praha-západ, obec Statenice, k. ú. Statenice. Ide o bytovú jednotku
3 + KK nachádzajúcu sa na 2. NP bytového domu. K bytovej jednotke patrí pivničná kobka č. 103.08 a právo
užívania parkovacieho státia č. A3. Celková podlahová plocha bytu je 83,70 m2. Obytná miestnosť spolu s
kuchyňou má rozlohu 32,20 m2, ďalšie dve samostatné miestnosti sú o rozlohe 12,70 m2 a 13,00 m2. K bytovej
jednotke patrí balkón o rozlohe 4,40 m2 a pivničná kobka o rozlohe 2,90 m2.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bytová jedna sa nachádza v blízkosti centra obce Statenice s prístupom z verejnej komunikácie. V dopravnej
dostupnosti do 10 minút peši sa nachádza zastávka MHD a napojenie na diaľnicu/cestu I. triedy.

Bytový dom, v ktorom sa bytová jednotka nachádza bol kolaudovaný v septembri 2007. Zvislé konštrukcie
bytového domu sú postavené z materiálu POROTHERM tl. 44 cm. Bytový dom vrátane bytovej jednotky je vo
výbornom stave, kuchynský kút s linkou je vybavený spotrebičmi Siemens. Bytový dom je vybavený osobným
výťahom. Bytový dom má celkovo 5 poschodí, z toho 4 poschodia sú nadzemné a 1 podzemné.

7. Označenie práv a záväzkov na predmete dražby:
Na predmete dražby neviaznú žiadne ťarchy ani vecné bremená.

8. Hodnota majetku určená odhadom zabezpečeného veriteľa:

9. Najnižšie podanie:

214.811,00 EUR

193.329,90 EUR

10. Minimálne prihodenie:

5.000,- EUR

11. Výsledok dražby:
Dražby sa zúčastnili 4 účastníci dražby. Predmet dražby bol vydražený za najnižšie podanie vo výške 193.329,90
EUR. Dražba bola úspešná.
V Bratislave, dňa 10.01.2020
Dražobník, navrhovateľ dražby a licitátor:
Mgr. Boris Kotleba
správca

K004769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Fördös
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrany 537, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/387/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/387/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka: Monika
Fördös, nar. 15.07.1975, 930 16 Vydrany 537/2, s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,-EUR na účet vedený
vo Fio banke, a. s., pobočke zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK4683300000002001032150, s doplňujúcou
poznámkou : Monika Fördös, kaucia popretia pohľadávky 28OdK/387/2019.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; 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.
Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K004770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Fördös
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrany 537, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/387/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/387/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka Monika Fördös, nar. 15.07.1975, 930 16 Vydrany 537/2, oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej kancelárie na adrese Námestie SNP č. 3,
917 01 Trnava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do
16.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0911 078 312, alebo na e-mailovej adrese: office@insp.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.
Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K004771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Fördös
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrany 537, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/387/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/387/2019
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Monika Fördös, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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15.07.1975, 930 16 Vydrany 537/2 (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Trnava č. 28OdK/387/2019-12 zo dňa 07.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trnava No. 28OdK/387/2019-12 dated on 7th of January 2020 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Monika Fördös, date of birth 15th of July 1975, domicile city of 930 16 Vydrany 537/2.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 7/2020 dňa 13.01.2020.
Dňom 14.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published in the Commercial Bulletin No. 7/2020 on 13th
of January 2020. Bankruptcy was declared on 14th of January 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) point a), b) and 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 cancelled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. These 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
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prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, 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 trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the address: Insolvenčný správca, k.s., trustee,
site: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, Slovak republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
cannot exercise 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
website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Insolvenčný správca, k.s., správca / trustee of the bankrupt
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K004772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Vavro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 58/24, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdS/5/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdS/5/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: Radovan Vavro, narodený 21.05.1975, trvale bytom Hollého 58/24, 920
01 Hlohovec, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09.00 do
12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín si treba vopred dohodnúť na tel. č.: 033/29 33 333 alebo mailom na
adrese: ondreicka@akko.sk.
V Trnave dňa 14.01.2020, JUDr. Peter Ondreička, správca

K004773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Vavro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 58/24, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdS/5/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdS/5/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Radovan Vavro,
narodený 21.05.1975, trvale bytom Hollého 58/24, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika (ďalej len "Dlžník") Vám
oznamujem, že Okresný súd Trnava vydal uznesenie sp. zn.: 28OdS/5/2019 zo dňa 08.01.2020 v konaní o
určenie splátkového kalendára, uverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2020 dňa 14.01.2020, ktorým poskytol
dlžníkovi ochranu pred veriteľmi.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 as the
bankruptcy trustee of the debtor: Radovan Vavro, date of birth 21.05.1975, domicile Hollého 58/24, 920 01
Hlohovec, Slovak republic (hereinafter only "the debtor"), I hereby notify you, the District Court of Trnava issued a
resolution of No.: 28OdS /5/ 2019 dated 08.01.2020 in the procedure for determination of the repayment
schedule, published in the Commercial Bulletin no. 8/2020 on 14.01.2020, by which the court granted the debtor
protection from creditors.

Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi
v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§168b ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The effects of creditors protections arise by publishing a resolution to provide creditors protection in the Business
Journal. These effects are extinguished at the end of the proceeding (§168b sec. 3 BRA).

Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom
pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§166a ZKR). Ak súd určí splátkový
kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§168
ods. 1 ZKR).

Providing creditors protection will postpone all executions that are executed against the deptor in respect of
receivables that can only be repaid by the repayment schedule (§166a BRA).If the court determines a repayment
schedule, it is the reason for stopping ongoing enforcement proceedings without undue delay (§168b sec. 1BRA).

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") Správca do 45 dní od zloženia
preddavku na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania
preskúma pomery dlžníka a podľa toho zostaví návrh splátkového kalendára.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "BRA") the
bankruptcy trustee of the debtor in a time period of 45 days from the payment of the advance on a flat-rate
remuneration the compensation of the necessary costs associated with the management of the proceedings, the
bankruptcy trustee will examine the circumstances of the debtor compile a draft rescheduling schedule.

Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že zostavil návrh splátkového kalendára spolu s
percentom, v ktorom sa navrhuje uspokojenie nezabezpečených veriteľov. Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo
nahliadať do návrhu splátkového kalendára.

The bankruptcy trustee promptly announces in the Commercial Bulletin that he has prepared a draft repayment
schedule along with the percentage in which satisfaction of unsecured creditors is proposed. Anyone who claims
to be a creditor has the right to look into the rescheduling plan.

Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia
oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového
kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca
zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh splátkového
kalendára v prospech veriteľov.

Every creditor that may be affected with repayment schedule, may file an objection within a period of 90 days form
the publication the repayment schedulein the Commercial Bulletin. After the expiry of the period the bankruptcy
trustee shall submit the objection with the Distric court of Trnava. The bankruptcy trustee to comment on
objection. If is possible, the bankruptcy trustee will also the expression of the debtor. The bankruptcy trustee can
modify the repayment schedule according to the opposition, in favor of a creditors.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd určí splátkový kalendár, ak nie sú dôvody na zastavenie konania. Pri určení splátkového kalendára súd
vychádza z návrhu správcu, pravidiel pre zostavenie návrhu splátkového kalendára, pričom prihliadne aj na
námietky veriteľov a na iné známe okolnosti. Na oneskorene podané námietky súd neprihliada.

The court will determine the repayment schedule if there are no grounds for terminating the proceedings. When
determining the repayment schedule, the court is based on the administrator's proposal, the rules for the drafting
of the repayment schedule, taking into account the creditors' objections and other known circumstances. The court
will not look for the late objections.

Ak sú podané námietky, súd spravidla vypočuje správcu. Môže nariadiť aj pojednávanie, ak to považuje za
potrebné. Ak nenariadi pojednávanie, súd rozhodne do 30 dní od predloženia úplného návrhu splátkového
kalendára. Ak návrh nie je úplný, bezodkladne vyzve správcu, aby návrh doplnil alebo opravil, prípadne môže
vrátiť návrh správcovi na prepracovanie.

If creditors had filed objections, the court is hearing the bankruptcy trustee. The court may order the hearing, in
the opposite case decide on the repayment schedule within a period of 30 days form the submission of the
repayment schedule. If the repayment schedule is incomplete, the court will ask the bankruptcy trustee a
correction.

Ak bolo nariadené pojednávanie, ten, kto podal námietku, má právo sa k návrhu splátkového kalendára na
pojednávaní vyjadriť, ak sa pojednávania zúčastní. Neúčasť toho, kto podal námietku na pojednávaní, nie je
dôvodom na odročenie pojednávania.

The creditor who filed the objection shall have the right to comment on this objection at the hearing. If a creditor
does not attend at the hearing, this is not the reason for adjourning the hearing.

Ak súd zistí, že pomery dlžníka neumožňujú určiť splátkový kalendár, konanie zastaví. Súčasne v uznesení poučí
dlžníka o možnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

If the court finds that the financial circumstances of the debtor does not allow to determine the repayment
schedule, will stop the proceedings. In its resolution, the court informs the debtor about the possibility of filing for
the declaration of bankruptcy.

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklí pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53-55 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

This notice refers to the creditors who have their habitual residence, domicile or registered office in the other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation EU 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the
Articles No. 53-55 of the Regulation EU 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th
2015.

V Trnave dňa 14.01.2020, JUDr. Peter Ondreička, bankruptcy trustee

K004774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemianske Sady 180, 925 54 Zemianske Sady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/304/2019 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/304/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

- hnuteľná vec - osobný automobil Škoda Felicia, VIN: TMBEFF653X0116297, EČV: GA833DS, farba: modrá
metalíza, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 100,- Eur
Ing. Marián Jelinek, správca

K004775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BELLEZZA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarekova 19, 917 21 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 715 603
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/32/2012 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/32/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje V. kolo ponukového konania na speňaženie pohľadávok úpadcu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

82

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

BELLEZZA, s.r.o., v konkurze, Koniarekova 19, Trnava, IČO: 36 715 603, každú pohľadávku samostatne.
Označenie pohľadávok:
č.
zl.
42
43
44
45
47
48
49
52

súpisová
hodnota

označenie majetku

peňažná pohľadávka voči Allegria, s.r.o., Kupeckého 515/2, 821 08 Bratislava, IČO: 45 333 114, vo výške 408 809,76 €,
408 809,76 €
z titulu poskytnutia pôžičky a platenia úrokov
peňažná pohľadávka voči ESATTO, s.r.o., Sekurisova 584, 97 01 Brezno, IČO: 36 323 632
421 448,24 €
peňažná pohľadávka voči BJB, s.r.o., Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava, IČO: 35 867 400, z titulu predaja tovaru na
485 871,20 €
základe kúpnej zmluvy
peňažná pohľadávka voči Rail Technology & Logistics GmbH, Hamburger Str. 11, 39 124 Magdeburg, z titulu úhrady
7 877,20 €
nákladov spojených s prenájmom
peňažná pohľadávka voči Allegria, s.r.o., Kupeckého 515/2, 821 08 Bratislava, IČO: 45 333 114, z titulu predaja tovaru
821 100,00 €
na základe kúpnej zmluvy
peňažná pohľadávka voči NACCO S.A.S, 40 rue La Boetie, 750 08 Paris, France, z titulu prenájmu vozňov
36 916,13 €
peňažná pohľadávka voči SIN PAR, s.r.o., Kapitulská 6, 917 02 Trnava, IČO:44 739 273, z titulu poskytnutia úveru a
1 668,68 €
platenia úrokov
pohľadávka voči osobe Roman Kováčik, nar.: 25.04.1974, Vajanského 6728/18, 917 01 Trnava, titulom náhrady škody
1 676 165,41 €

Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke najneskôr dňa 3. 2. 2020 do 14:00 hod. na adresu
kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany. Otváranie obálok sa uskutoční
dňa 4. 2. 2020 o 13:00 hod. v kancelárii správcu, vyhodnotenie bezodkladne po odsúhlasení víťaznej ponuky
veriteľským výborom.
Záujemca môže o podmienky ponukového konania a o zoznam pohľadávok požiadať písomne na adrese
kancelárie správcu alebo mailom na bfb@akfiala.sk.
Náležitosti ponuky:
1. Záujemca doručí ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením: "KONKURZ 25K/32/2012, NEOTVÁRAŤ".
2. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky za konkrétnu pohľadávku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je pridelené a
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
(dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho
odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.
3. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania
a nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
4. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie
pred uplynutím stanovenej doby. Správca na takéto ponuky neprihliadne a vráti ich odosielateľovi.
5. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku za konkrétnu
pohľadávku a jeho ponuka bude odsúhlasená veriteľským výborom.
6. Odplatu je povinný víťazný záujemca po oznámení správcu, že jeho ponuka je akceptovaná, zložiť na účet
správcu v termíne určenom správcom, najneskôr však ku dňu podpisu zmluvy. Všetky náklady súvisiace
s uzatvorením zmluvy znáša úspešný záujemca.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K004776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Barkóciová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.6.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/195/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/195/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Korzo Bélu Bartóka 5519/14F, 929 01 Dunajská Streda správkyňa ( ďalej len “
správca “) dlžníka Martina Barkóciová , nar. 18.6.1983, Hurbanova 1379/38, 90501 Senica ( ďalej len “ dlžník
“)podľa ustanovenia § 167q a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 1.kolo
na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku ako – hnuteľná vec: motorové vozidlo Opel Astra,
r.v. 2000, EČV: SE 543CR, farba: strieborná metalíza svetlá.
Verejné ponukové konanie na predaj motorového vozidla za nasledujúcich podmienok:
1.
Podľa ustanovenia § 167q a 167p ZKR a to formou verejného ponukového konania v 3. kole minimálne za
cenu vo výške 60% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 682,07 EUR. Úspešným účastníkom
ponukového konania v 1. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.
Predmetom predaja je motorové vozidlo motorové vozidlo Opel Astra, r.v. 2000, EČV: SE 543CR, farba
strieborná metalíza svetlá v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho vady
spôsobené užívaním, opotrebovaním ani funkčnosťou. Správca upozorňuje, že predávané motorové vozidlo má
vady.
3.
Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania si dohodnú termín obhliadky so správcom vopred, a to
telefonicky na čísle: 0903 237 230. Dohodnutý termín obhliadky bude potvrdený e-mailovou správou na adresu
záujemcu.
4.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Korzo Bélu
Bartóka 5519/14F, 929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
precovný deň o 15.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to
ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Podobne správca odmietne aj neúplne ponuky.
5.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
6.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané
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b)
návrh cenovej ponuky na odkup motorového vozidla. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR s DPH ( úpadca je registrovaným platiteľom DPH)
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
úpadcu č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.

7.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 36OdK/195/2019 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
8.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. V
prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
9.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

10.
Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od vyhodnotenia ponúk.
Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená. Neúspešnými
záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny najneskôr do 15
dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
11.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa schválenia
predaja majetku správcom. 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. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz
a napriek tomu odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 50%
kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
12.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet, pričom musí
byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia Kúpnej zmluvy. Správca si v Kúpnej zmluve vymieni
výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom motorového vozdila až uhradením kúpnej ceny v celosti. Až
po uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený protokolárne prevziať motorové vozidlo. Registrácia zmeny
vlastníka a držiteľa motorového vozidla na príslušnom orgáne PZ sa uskutoční až po uhradení kúpnej ceny za
motorové vozidlo kupujúcim a po protokolárním prevzatí motového vozidla kupujúcim.
V Dun.Strede, 14.01.2020
JUDr. Marieta Katona – správkyňa dlžníka
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K004777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michael Szabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kajal 645, 925 92 Kajal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1985
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/189/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/189/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 09.07.2019 č. k.: 28OdK/189/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 134/2019 zo dňa 15.07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Michael
Szabo, narodený 31.03.1985, trvale bytom: 925 92 Kajal 645 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie
správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka
správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“)
Majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
228/2019 zo dňa 26.11.2019, sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania vyhláseného
v Obchodnom vestníku č. 246/2019 zo dňa 20.12.2019. V zmysle ustanovenia § 167p ods. 2 v spojení s § 167q
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) tento majetok zapísaný do súpisu majetku prestal podliehať
konkurzu a o tento majetok neprejavil záujem ani žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 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 v texte len ako „ZKR“). Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka:
Michael Szabo, narodený 31.03.1985, trvale bytom: 925 92 Kajal 645, sa k o n č í z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zruš uje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K004778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lošonský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Úľany 1, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/73/2019 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/73/2019
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Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová položka č. 1
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 823 k.ú. Veľké Úľany, obec Veľké Úľany, okres Galanta, zapísané, a to:
- pod poradovým číslom spoluvlastníka 4 parcela registra E, parcelné číslo 1258 o výmere 63 m2, druh pozemku
orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu 2/6, súpisová hodnota 200,- Eur
- pod poradovým číslom spoluvlastníka 6 parcela registra E, parcelné číslo 1258 o výmere 63 m2, druh pozemku
orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu 3/6, súpisová hodnota 300,- Eur
Súpisová položka č. 2
- iná majetková hodnota: podiel na likvidačnom zostatku vo výške 2/3 na spoločnosti LHL - SK s.r.o., Pionierska
13/1032, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 45 324 883, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č.: 25029/T
Ing. Marián Jelinek, správca

K004779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Gabriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michal na Ostrove 97, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/129/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/129/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

TRETIE KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 28.05.2019 č. k.: 36OdK/129/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 105/2019 zo dňa 03.06.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Stanislav
Gabriš, nar. 15.04.1960, trvale bytom 930 35 Michal na Ostrove 97 (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie
správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966,
značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V súlade s ustanovením § 167p ods. 1 v spojení s § 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 v texte len ako
„ZKR“) týmto vyhlasuje tretie kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je súbor majetku zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 151/2019 zo dňa 07.08.2019, a to:
A. POZEMKY :
Parcela registra
Č.
súp.
Druh
"E"
zložky:
pozemku
parcela č.:

Výmera LV č.

Katastrálne
územie

Obec

Spoluvlastnícky
dlžníka

podiel Súpisová
hodnota
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Čadca 39/2560
Čadca 39/2560

2,50 EUR
3,50 EUR

Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Kúpna cena za Súbor majetku:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny za súbor majetku nie je stanovená. Víťazom sa stane záujemca,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny
spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený v Tatra
banka, a. s., IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 361292019 a uvedením poznámky:
„Záloha konkurz Gabriš“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz
Stanislav Gabriš, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod..
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za Súbor majetku, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky, čestné
vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania vyhláseného
Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas Záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely predmetného
ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v
súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné
nariadenie o ochrane údajov). Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o bližšie informácie
bilsky.spravca@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Správcu:

Obhliadka Súboru majetku: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení sa
záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com,.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční do 7 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Súbor majetku. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých záujemcov
na adresu e-mailového kontaktu záujemcu uvedenú v ponuke. Neúspešnému záujemcovi je Správca povinný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Stanislav Gabriš, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že správny
poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a prípadne iné poplatky
súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Súboru majetku bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.
V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť kúpnu
zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne uzavrieť
kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu a Správca ju
zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167n ods. 1 druhá veta ZKR: „Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží
ako hnuteľnú vec.“
V zmysle § 48b Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
„Nehnuteľnosťou menšej hodnoty, ktorú možno speňažiť ako hnuteľnú vec, sa rozumie nehnuteľnosť alebo
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota nepresahuje sumu 5 000 eur. Za nehnuteľnosť
menšej hodnoty sa však nepovažuje nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku
ktorému bola uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka.“
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
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(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K004780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Uher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pinkove Kračany 202, 930 03 Kostolné Kračany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/348/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/348/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty úpadcu Adrián Uher, narodený 11.04.1991, trvale bytom
Pinkove Kračany 202, 930 03 Kostolné Kračany v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravca@triple.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie
do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom. V
Šali, dňa 14.01.2020
Mgr. Marcela Turasová, správca

K004781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Uher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pinkove Kračany 202, 930 03 Kostolné Kračany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/348/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/348/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Adrián Uher, narodený 11.04.1991, trvale bytom Pinkove Kračany 202, 930 03 Kostolné Kračany (ďalej len
"úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného Trnava, sp. zn. 36OdK/348/2019 zo dňa 04.12.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 239/2019 dňa 11.12.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Marcela Turasová,
so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, k číslu konania 36OdK/348/2019. Ak veriteľ doručí správcovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
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According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Adrián Uher, narodený 11.04.1991, trvale bytom Pinkove Kračany 202, 930 03
Kostolné Kračany (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Trnava, No. 36OdK/348/2019 dated on 04th of December 2019 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of
Slovak republic No. 239/2019 on 11th 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: Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovak Republic to the No.
36OdK/348/2019. 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
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
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expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Šali, dňa 14.01.2020
In Šaľa, on 14th of January 2020
Mgr. Marcela Turasová, správca
Mgr. Marcela Turasová, trustee

K004782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Uher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pinkove Kračany 202, 930 03 Kostolné Kračany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/348/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/348/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu
S1887, správca úpadcu: Adrián Uher, narodený 11.04.1991, trvale bytom Pinkove Kračany 202, 930 03 Kostolné
Kračany v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/348/2019 týmto v súlade s §
32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky, IBAN: SK54 1111 0000 0014 9963 0005 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Šali, dňa 14.01.2020
Mgr. Marcela Turasová, správca
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K004783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Szalayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lég 792, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/358/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/358/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty úpadcu Helena Szalayová, narodená 21.08.1983, trvale
bytom Malý Lég 792, 930 37 Lehnice v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v
úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravca@triple.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie
do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Šali, dňa 14.01.2020
Mgr. Marcela Turasová, správca

K004784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Szalayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lég 792, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/358/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/358/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Helena Szalayová, narodená 21.08.1983, trvale bytom Malý Lég 792, 930 37 Lehnice (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného Trnava, sp. zn. 28OdK/358/2019 zo dňa 11.12.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
244/2019 dňa 18.12.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Marcela Turasová,
so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, k číslu konania 28OdK/358/2019. 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
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prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Helena Szalayová, narodená 21.08.1983, trvale bytom Malý Lég 792, 930 37
Lehnice (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Trnava, No. 28OdK/358/2019 dated on 11th of December 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 244/2019 on 18th of December 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
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Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: Mgr. Marcela Turasová, settled in Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovak Republic to the No. 28OdK/358/2019.
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
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
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shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Šali, dňa 14.01.2020
In Šaľa, on 14th of January 2020
Mgr. Marcela Turasová, správca
Mgr. Marcela Turasová, trustee

K004785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Szalayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lég 792, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/358/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/358/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu
S1887, správca úpadcu: Helena Szalayová, narodená 21.08.1983, trvale bytom Malý Lég 792, 930 37 Lehnice v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 28OdK/358/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7
ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
IBAN: SK54 1111 0000 0014 9963 0005 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Šali, dňa 14.01.2020
Mgr. Marcela Turasová, správca

K004786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koloman Zsoldos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Meder 932 01, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
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Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/376/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/376/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty úpadcu Koloman Zsoldos, narodený 30.08.1970, trvale
bytom 932 01 Veľký Meder v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v úradných
hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravca@triple.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie
do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Šali, dňa 14.01.2020
Mgr. Marcela Turasová, správca

K004787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koloman Zsoldos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Meder 932 01, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/376/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/376/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Koloman Zsoldos, narodený 30.08.1970, trvale bytom 932 01 Veľký Meder (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného Trnava, sp. zn. 36OdK/376/2019 zo dňa 08.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2020 dňa
14.01.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Marcela Turasová,
so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, k číslu konania 36OdK/376/2019. 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
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prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Koloman Zsoldos, narodený 30.08.1970, trvale bytom 932 01 Veľký
Meder (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Trnava, No. 36OdK/376/2019 dated on 08th of January 2020 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 8/2020 on 14th of January 2020.
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: Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovak Republic to the No.
36OdK/376/2019. 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.
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The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

100

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

2015.
V Šali, dňa 14.01.2020
In

Šaľa,

on

14th

of

January

2020

Mgr. Marcela Turasová, správca
Mgr. Marcela Turasová, trustee

K004788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koloman Zsoldos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Meder 932 01, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/376/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/376/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu
S1887, správca úpadcu: Koloman Zsoldos, narodený 30.08.1970, trvale bytom 932 01 Veľký Meder v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/376/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7
ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
IBAN: SK54 1111 0000 0014 9963 0005 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Šali, dňa 14.01.2020
Mgr. Marcela Turasová, správca

K004789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 210/26, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/674/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/674/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Viliam Rác, nar. 20.09.1974, trvale bytom Námestie SNP 210/26, 958
01 Partizánske, v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka, prihláška
ktorej bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :

Číslo pohľadávky : 6/S-1
Číslo pohľadávky pre účely zloženia preddavku na trovy konania podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR : 0601
Veriteľ : Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005
Prihlásená suma : 40,00 Eur
Deň doručenia prihlášky : 08.01.2020
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok : 09.01.2020

Číslo pohľadávky : 6/S-2
Číslo pohľadávky pre účely zloženia preddavku na trovy konania podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR : 0602
Veriteľ : Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005
Prihlásená suma : 165,00 Eur
Deň doručenia prihlášky : 08.01.2020
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok : 09.01.2020

Číslo pohľadávky : 6/S-3
Číslo pohľadávky pre účely zloženia preddavku na trovy konania podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR : 0603
Veriteľ : Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005
Prihlásená suma : 165,00 Eur
Deň doručenia prihlášky : 08.01.2020
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok : 09.01.2020

V Považskej Bystrici, 09.01.2020
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca
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K004790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Štipanitzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúka 161, 916 33 Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/225/2018 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/225/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
V zmysle § 167v ods. 1 správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností správca po splnení rozvrhu výťažku v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Anna Štipanitzová, nar. 31.12.1947, trvale
bytom 916 33 Lúka 161, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/225/2018, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K004791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Pihík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 665/32, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1966
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/966/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/966/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného v konkurznej veci dlžníka:
Ľudovít Pihík, nar. 13. 05. 1966, trvale bytom: Pekárska 665/32, 972 51 Handlová, možno nahliadnuť v
pracovných dňoch v čase od 8.00 h. do 12.00 h. a od 13.00 h. do 15.00 h. v kancelárii správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na:
boljesikml@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 / 76 287 45.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K004792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Pihík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 665/32, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1966
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
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915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/966/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/966/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Ľudovít Pihík, nar. 13.
05. 1966, trvale bytom: Pekárska 665/32, 972 51 Handlová.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K004793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2663/9A, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/959/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/959/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Tomáš Cicko, nar. 3.7.1991, trvale bytom Ciglianska cesta 2663/9A, 971 01
Prievidza, 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 14.01.2020
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Tomáš Cicko

K004794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2663/9A, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/959/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/959/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Tomáš Cicko, nar. 3.7.1991, trvale bytom Ciglianska cesta 2663/9A, 971
01 Prievidza, 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.
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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 14.01.2020
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Tomáš Cicko

K004795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2663/9A, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/959/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/959/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
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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 Tomáš Cicko, nar. 3.7.1991,
trvale bytom Ciglianska cesta 2663/9A, 971 01 Prievidza, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 40OdK/959/2019 zo dňa 08.01.2020 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 Tomáš Cicko, born on 3.7.1991, residing at Ciglianska cesta 2663/9A, 971 01 Prievidza, Slovak
Republic (hereinafter as the "debtor"), I hereby announce, that on the basis of Resolution of the District Court
Trenčín, file No.: 40OdK/959/2019 dated 08.01.2020, a bankruptcy proceeding was declared in relation to
property of the debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2020 dňa 14.01.2020.
Dňom 15.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Journal No. 8/2020 on 14.01.2020.
Bankruptcy was declared on 15.01.2020
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 16.01.2020.
The date 16.01.2020 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
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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).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:

k dispozícii na internetovej

stránke

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
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Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the 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

K004796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kveta Miakišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košecké Podhradie 138, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.8.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/892/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/892/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Kveta Miakišová, nar. 25.8.1959,trvale bytom Košecké Rovné 138, Zliechov 018 32 ,
na ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38odK/892/2019 zo dňa
31.12.2019, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 : 0907893990.

K004797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčíková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malookružná 17/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/955/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/955/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 - ako správca dlžníka
Veronika Ševčíková, nar. 04.02.1978, bytom Malookružná ulica 182/17, 971 01 Prievidza (ďalej len ako
„dlžník“), týmto oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Čsl.
armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, a to v úradných hodinách počas pracovných dní, a to od 08.00 do
12.00 hod., od 13.00 do 15.00 hod.
Termín
je
vhodné
si
vopred
ondrejovicova@ondrejovicova.sk

dohodnúť

na

tel.č.:

+421903759019

alebo

na

e-mail:

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K004798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčíková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malookružná 17/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/955/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/955/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Veronika Ševčíková,
nar. 04.02.1978, bytom Malookružná ulica 182/17, 971 01 Prievidza (ďalej len ako „dlžník“), Vám oznamujem,
že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 38OdK/955/2019 uverejnenom v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku č. OV 08/2020 zo dňa 14.01.2020 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola
ustanovená JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt Veronika Ševčíková, nar. 04.02.1978, bytom Malookružná ulica 182/17, 971 01 Prievidza is our
responsibility to inform you that the district Court in Trenčín No. 38OdK/955/2019 published in the
Commercial bulletin No OV 08/2020 on 14h January 2020 information that the bankruptcy on assets of
bankrupt was declared and simultaneously JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, was appointed as the trustee in the bankruptcy.
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, a
ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
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, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinný
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38OdK/955/2019 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská republika. Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy 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
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No. 38OdK/955/2019 and in one original to
the bancruptcy trustee to the address JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom , Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28 sec.
1BRA)
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 bude oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and exercise other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can
be satisfied only from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will
publishe in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin 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, 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)
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If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied 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 apply his secured claim in the basic registration period, his security right is in
the bankruptcy disregarded, 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)

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same
way. They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the object to which the security is tied. The claim has to lodged in currency names as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of
claim will not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify
the creditor to amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
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Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak Republic, is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic
for service and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30
sec. 2 BRA)
V Novom Meste nad Váhom, dňa 14.01.2020
In Nové Mesto nad Váhom, on 14th January 2020
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K004799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kveta Miakišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košecké Rovné 138, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.8.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/892/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/892/2019
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
dlžníka Kveta Miakišová , nar. 25.8.1959, trvale bytom Košecké Rovné 138, Zliechov 018 32 , že bankový účet,
na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.-eur, je vedený v
Unicredit banka konto , IBAN SK14 1111 0000 001151382004 uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
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K004800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Hunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klátova Nová Ves 89, 958 44 Klátova Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1997
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/945/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/945/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Nikola Hunková, nar. 16.06.1997, trvale
bytom 958 44 Klátova Nová Ves 89 oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch pondelok až
piatok počas úradných hodín od 9,00 do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0905 831 660 alebo elektronicky na
email: blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 14.01.2020

K004801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Hunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klátova Nová Ves 89, 958 44 Klátova Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1997
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/945/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/945/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžník Nikola Hunková, nar. 16.06.1997, trvale
bytom 958 44 Klátova Nová Ves 89 týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 9598
9553.
V Trenčíne 14.01.2020

K004802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kočnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 152 / 152, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/597/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/597/2019
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Deň vydania: 17.01.2020

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka Peter Kočnár, nar. 24.04.1951, trvale bytom Záhradná 152/152, 018 63
Ladce, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), bol Uznesením Okresného súdu Trenčín spis. zn.
38OdK/597/2019 zo dňa 15.08.2019, publikované v Obchodnom vestníku č. 161/2019 dňa 21.08.2019,
právoplatné dňa 22.08.2019, vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
Podľa ustanovenia § 167u odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) zverejňujem nasledovný rozvrh výťažku:
1.Všeobecná časť
Pohľadávky si v konkurze na majetok Dlžníka veritelia prihlásili nasledovne:
Označenie veriteľa Pohľadávka
celkom
v Poradie
EUR
BENCONT
COLLECTION, a.s.,
Vajnorská
100/A,
83104
Bratislava,
IČO: 47967692
iná
1
5 518,85
pohľadávka
p.
č.

2

3

4

5

6

7

8

PROFI
CREDIT
Slovakia,
s.r.o.,
Pribinova 25, 824 1 934,72
96 Bratislava, IČO:
35792752
PROFI
CREDIT
Slovakia,
s.r.o.,
Pribinova 25, 824 2 360,91
96 Bratislava, IČO:
35792752
PROFI
CREDIT
Slovakia,
s.r.o.,
Pribinova 25, 824 2 487,60
96 Bratislava, IČO:
35792752
Intrum
Slovakia
s.r.o., Mýtna 48,
26 240,37
811 07 Bratislava,
IČO: 35831154
Intrum
Slovakia
s.r.o., Mýtna 48,
6 972,79
811 07 Bratislava,
IČO: 35831154
Intrum
Slovakia
s.r.o., Mýtna 48,
1 851,19
811 07 Bratislava,
IČO: 35831154
Intrum
Slovakia
s.r.o., Mýtna 48,
365,79
811 07 Bratislava,
IČO: 35831154
celkom
47 732,22

Právny dôvod
Pohľadávka zo zmluvy č. 2723684586 v spojení s Obchodnými podmienkami (ďalej spolu
len „Zmluva“), ktorú Dlžník a Poštová banka, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811
02 Bratislava, IČO: 31 340 890, uzavreli dňa 12.12.2013 (ďalej len „pohľadávka“). Dôkaz:
Zmluva č. 2723684586 K zmene v osobe Veriteľa došlo na základe Zmluva o postúpení
pohľadávok zo dňa 13.6.2017 uzavretá medzi spoločnosťou Poštová banka, a.s. ako
postupcom a spoločnosťou BENCONT COLLECTION, a. s. ako postupníkom.. Dôkaz:
Zmluvy o postúpení pohľadávok Záväzok Dlžníka voči Veriteľovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu predstavuje nasledovné: - Istinu vo výške 4447,25 €, (pre účely prihlášky
uvedené v kolónke Istina), - Príslušenstvo pohľadávky vo výške 5% istiny pohľadávky za
každý kalendárny rok existencie pohľadávky po rozhodujúci deň, vo výške 1071,60 €,(pre
účely prihlášky uvedené v kolónke Úroky).

iná
Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 8500035870 zo dňa
pohľadávka 22.11.2013

iná
Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 8500037413 zo dňa
pohľadávka 12.12.2013

iná
Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 8500042105 zo dňa
pohľadávka 26.02.2014

iná
18Csp/162/2017 – Rozsudok Okresného súdu Trenčín
pohľadávka

iná
13481616 – Žiadosť o aktiváciu pôžičkovej karty QUATRO
pohľadávka

iná
4Csp/67/2018 – Platobný rozkaz Okresného súdu Námestovo
pohľadávka

iná
5055983895 – Zmluva o kreditnej karte
pohľadávka

Žiaden z veriteľov nepoprel pohľadávku iného veriteľa.
Konkurzná podstata bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 197/2019 zo dňa 11.10.2019 a bola tvorená
nasledovnými súpisovými zložkami:
Súpisová
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Poradové Typ
súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
číslo
zložky majetku
1

2

3

Nehnuteľnosť

Nehnuteľnosť

Nehnuteľnosť

Deň vydania: 17.01.2020
Spoluvlastnícky
podiel

pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu 4/8
parc. č. 1757 o výmere 4291 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovaný v
Liste vlastníctva č. 568 vedený Okresným úradom Hlohovec, katastrálny
odbor, pre okres Hlohovec, obec Bojničky, katastrálne územie Bojničky
Pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu 1/1
parc. č. 1959/2 o výmere 478 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovaný
v Liste vlastníctva č. 1727 vedený Okresným úradom Hlohovec,
katastrálny odbor, pre okres Hlohovec, obec Bojničky, katastrálne
územie Bojničky
Pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu 1/1
parc. č. 2315/22 o výmere 7511 m2, druh pozemku: orná pôda,
evidovaný v Liste vlastníctva č. 1727 vedený Okresným úradom
Hlohovec, katastrálny odbor, pre okres Hlohovec, obec Bojničky,
katastrálne územie Bojničky

Súpisová
hodnota majetku
v EUR
858,20

191,20

3
004,40

Majetok bol speňažený prostredníctvom ponukového konania za celkovú kúpnu cenu vo výške 2.190,- Eur
(slovom: dvetisíc jednostodeväťdesiat Eur). Vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho bol povolený
v konaní Okresného úradu Hlohovec, katastrálny odbor, V 2344/2019.
V súlade s ustanovením § 167u odsek 1 správca zverejnil zámer zostaviť rozvrh výťažku konkurznej podstaty
v Obchodnom vestníku.
2. Rozvrhová časť
Výťažok majetku, ktorý tvoril konkurznú podstatu, predstavuje sumu 2.190,- Eur.
Náklady konkurzu sú nasledovné:
veriteľ

doklad

dátum
vzniku

právny dôvod

celá/priradená
suma

Mgr.
Xénia
podací lístok z zaslanie oznámenia o K zahraničný veriteľ KRUK Česká a
Hofierková,
27.8.2019
3,60 €
27.08.2019
slovenská republika s.r.o.
správca
Mgr.
Xénia potvrdenie VÚB,
paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa § 24a
Hofierková,
a.s. o zadaní
_
0,00 €
Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
správca
prevodu
Mgr.
Xénia potvrdenie VÚB, paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b
Hofierková,
a.s. o zadaní písm. e) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.; od 22.08.2019 - t. j. 5 _
180,00 €
správca
prevodu
x 30,- EUR, + 20% DPH, t. j. 30,- EUR, celkovo s DPH 180,- EUR
súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k zákonu č.
potvrdenie VÚB,
splatný
v
deň
Okresný
súd
71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych
a.s. o zadaní
rozvrhu výťažku, z 4,00 €
Trenčín
predpisov (0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu
prevodu
ktorého sa vypočítal
výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur)
Mgr.
Xénia potvrdenie VÚB, odmena správcu zo speňaženia vypočítaná podľa vyhlášky MS SR splatný
v
deň
Hofierková,
a.s. o zadaní č. 665/2005 Z.z., a teda 310,20 EUR bez DPH + 20% DPH, t.j. rozvrhu výťažku, z 372,24 €
správca
prevodu
62,04 EUR, celkovo 372,24 Eur s DPH
ktorého sa vypočítal
CELKOM
559,84 €

Nepostihnuteľná hodnota obydlia: neuplatnená
Pohľadávky detí dlžníka na výživné: neprihlásené
Zostatok určený na pomerné rozdelenie medzi všetkých veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok: 1.630,16
€ (slovom: jedentisíc šesťstotridsať EUR a 16 eurocentov).
Uspokojenie veriteľov je nasledovné:
Suma
Celková zistená
uspokojenie
suma v EUR
EUR

p. č.

Označenie veriteľa

1

BENCONT
COLLECTION,
a.s.,
Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, 5 518,85

na Zostávajúca
Uspokojenie
na
v neuspokojená suma v
veriteľa celkom v EUR
EUR
5 330,37 €
188,48 €

188,48 €
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IČO: 47967692
PROFI
CREDIT
Slovakia,
s.r.o.,
2
Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 1 934,72
35792752
PROFI
CREDIT
Slovakia,
s.r.o.,
3
Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 2 360,91
35792752
PROFI
CREDIT
Slovakia,
s.r.o.,
4
Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 2 487,60
35792752
Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811
5
26 240,37
07 Bratislava, IČO: 35831154
Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811
6
6 972,79
07 Bratislava, IČO: 35831154
Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811
7
1 851,19
07 Bratislava, IČO: 35831154
Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811
8
365,79
07 Bratislava, IČO: 35831154
CELKOM
47 732,22 €

1 868,65 €

Deň vydania: 17.01.2020

231,66 €

66,07 €
2 280,28 €
80,63 €
2 402,64 €
84,96 €
896,17 €
238,14 €
63,22 €
12,49 €
1 630,16 €

25 344,20 €

1 210,02 €

6 734,65 €
1 787,97 €
353,30 €
46 102,06 €

1 630,16 €

Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 167u ods. 1 Zákona, správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia
konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
Podľa odseku 2 citovaného zákonného ustanovenia, z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady
uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
Podľa odseku 3 citovaného zákonného ustanovenia plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť
bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu.
Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková,
správca, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo do dátovej schránky správcu na www.slovensko.sk,
alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com, oznámili číslo bankového účtu v
tvare IBAN a BIC kód, na ktorý poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 14.01.2020
______________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca
dlžníka Peter Kočnár

K004803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Jankeje
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
4. apríla 952/4, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1958
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/703/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/703/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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č. zl. obec
Lehota
1
Vtáčnikom
Lehota
2
Vtáčnikom
Lehota
3
Vtáčnikom
Lehota
4
Vtáčnikom
Lehota
5
Vtáčnikom
Lehota
6
Vtáčnikom
7
Nováky
8
Koš

k. ú.
pod Lehota
Vtáčnikom
pod Lehota
Vtáčnikom
pod Lehota
Vtáčnikom
pod Lehota
Vtáčnikom
pod Lehota
Vtáčnikom
pod Lehota
Vtáčnikom
Nováky
Koš

Konkurzy a reštrukturalizácie

regis. parc. č. druh pozemku
zastavaná
plocha
112 C
1643
nádvorie
pod
zastavaná
plocha
112 C
1643
nádvorie
pod
zastavaná
plocha
1579 C
1600
nádvorie
pod
1758 C
1642/1 záhrada

Deň vydania: 17.01.2020

výmera v m2 podiel

LV

pod

pod
pod

a
a
a

súpisová hodnota

237

2160/8640 592,00 €

237

1080/8640 296,00 €

139

50/176

395,00 €

365

1/1

1 460,00 €

1758 C

1642/2 záhrada

65

1/1

260,00 €

2070 E

13

záhrada

138

2/8

172,00 €

3439 E
2754 E

420/1
420/1

ostatná plocha
ostatná plocha

335
396

1/46
1/46

35,00 €
43,00 €

Podľa zistení správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s., je dlžník, Pavel Jankeje, nar. 09. 07. 1958, trvale bytom: 4.
apríla 952/4, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, výlučným vlastníkom nehnuteľností:
č. zl. obec
k. ú.
LV regis. parc. č. druh pozemku
výmera v m2 podiel súpisová hodnota
9
Lehota pod Vtáčnikom Lehota pod Vtáčnikom 1758 C
1598 zastavaná plocha a nádvorie 109
1/1
1 090,00 €
10 Lehota pod Vtáčnikom Lehota pod Vtáčnikom 1758 C
1599/2 zastavaná plocha a nádvorie 167
1/1
1 670,00 €

č. obec
11 Lehota pod Vtáčnikom

k. ú.
Lehota pod Vtáčnikom

LV
ulica
1758 4. apríla

súp. č. popis stavby
952
rodinný dom

na parc. č.
1598

podiel súpisová hodnota
1/1
9 500,00 €

K súpisovým zložkám majetku č. 4, 5, 9 – 11 je zapísané vecné bremeno, spočívajúce v práve doživotného
bývania a užívania v prospech Márie Jankejovej (15. 11. 1971).
K súpisovým zložkám majetku č. 9 – 11 si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Podľa ustanovenia § 167o ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) obydlie dlžníka môže správca speňažiť iba dražbou za
primeraného použitia osobitného predpisu.
Podľa ustanovenia § 167o ods. 2 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží
znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo
znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady
speňaženia.
Správca určil odhadom hodnotu obydlia dlžníka na sumu 12 260,00 €. Na základe týchto skutočností má správca
za to, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť, nakoľko by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia (napr. odmenu správcu, vyhotovenie znaleckého posudku, notárske
poplatky a ostatné náklady spojené s dražbou) a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Na základe uvedených skutočností správca vyzýva veriteľov na predloženie znaleckého posudku a na uhradenie
preddavku na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby vo výške 500,00 € na účet správcu č. SK36
7500 0000 0040 1668 3262, VS: 387032019, do 60 dní od zverejnenia tejto výzvy.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modrová 138, 916 35 Modrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/933/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/933/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 20.12.2019, sp. zn. 40OdK/933/2019-16, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 1/2020 dňa 02.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Silvia Toráčová,
nar. 28.06.1988, trvale bytom 916 35 Modrová 138 a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený
JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu: S297.

Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

JUDr. Karol Porubčin - správca

K004805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modrová 138, 916 35 Modrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/933/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/933/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Karol Porubčin, správca so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení
konkurzom, vyhláseným na majetok dlžníka: Silvia Toráčová, nar. 28.06.1988, trvale bytom 916 35 Modrová 138.
Účet je vedený v ČSOB, a. s.: SK05 7500 0000 0040 2592 9084.

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

K004806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modrová 138, 916 35 Modrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/933/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/933/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Silvia Toráčová, nar. 28.06.1988, trvale bytom 916 35 Modrová 138 (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/933/2019-16 zo dňa 20.12.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the Europen Parlament and of the Council of May 20th 2015,
as the bankruptcy trustee of the Debtor : Eva Toráčová, born on Juny 28th 1988, address 916 35 Modrová
138, (hereinafter referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Trencin, No. 40OdK/933/2019-16 dated December 20th 2019 bankruptcy procedure was
declared on the estate of Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 1/2020 dňa 02.01.2020.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court was published OV No. 1/2020 dated January 02th 2020. The resolution
became valid dated January 03th 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
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
40OdK/933/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the 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. Karol
Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická
27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No. 40OdK/933/2019. 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 registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving
the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the
requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be
signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights
lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place
of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimate of his registration according to the article 29 of the
BRA.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Karol Porubčin, správca
JUDr. Karol Porubčin, trustee of the bankrupt.

K004807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Peťko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovňanská 376/11, 020 61 Lednické Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/913/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/913/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Jozef Peťko, nar. 25.10.1970, trvale bytom Rovňanská 376/11, 020 61 Lednické Rovné (ďalej len „Dlžník“),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/913/2019-14 zo dňa 18.12.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the Europen Parlament and of the Council of May 20th 2015,
as the bankruptcy trustee of the Debtor : Jozef Peťko, born on October 25th 1970, address Rovňanská
376/11, 020 61 Lednické Rovné, (hereinafter referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that
with the resolution of the District Court Trencin, No. 38OdK/913/2019-19 dated December 18th 2019
bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 249/2019 dňa
30.12.2019. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.

This resolution of the District Court was published OV No. 249/2019 dated December 30th 2019. The
resolution became valid dated December 31th 2019. The bankruptcy procedure was declared as of this
date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/913/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

121

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the 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. Karol
Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická
27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No. 38OdK/913/2019. 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 registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving
the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the
requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be
signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights
lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place
of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimate of his registration according to the article 29 of the BRA.

JUDr. Karol Porubčin, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Karol Porubčin, trustee of the bankrupt.

K004808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Peťko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovňanská 376/11, 020 61 Lednické Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/913/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/913/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 18.12.2019, sp. zn. 38OdK/913/2019-14, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 249/2019 dňa 30.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Peťko,
nar. 25.10.1970, trvale bytom Rovňanská 376/11, 020 61 Lednické Rovné a do funkcie správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu: S297.

Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

JUDr. Karol Porubčin - správca
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 18.12.2019, sp. zn. 38OdK/913/2019-14, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 249/2019 dňa 30.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Peťko,
nar. 25.10.1970, trvale bytom Rovňanská 376/11, 020 61 Lednické Rovné a do funkcie správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu: S297.

Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

JUDr. Karol Porubčin - správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Peťko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovňanská 376/11, 020 61 Lednické Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/913/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/913/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 18.12.2019, sp. zn. 38OdK/913/2019-14, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 249/2019 dňa 30.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Peťko,
nar. 25.10.1970, trvale bytom Rovňanská 376/11, 020 61 Lednické Rovné a do funkcie správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu: S297.

Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

JUDr. Karol Porubčin - správca

K004810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Debrecíni Jozef, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 793/75, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/721/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/721/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Ing. Jozef Debrecíni,
nar. 21.06.1969, trvale bytom Moyzesova 793/75, 958 01 Partizánske (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení
formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 38OdK/721/2019, v nadväznosti na
ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v
platnom znení, po preskúmaní pomerov Dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s
nepatrnými nákladmi) zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca pri posúdení hodnoty potenciálneho majetku Dlžníka (iné majetkové hodnoty) vychádzal v nadväznosti
na ust. § §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) z predložených mimoriadnych
účtovných závierok. V nadväznosti na ust. § 167j ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 77 ods. 4 ZKR správca
upovedomuje veriteľov, že môžu požadovať, aby správca dal stanoviť hodnotu tohto posudzovaného majetku
znaleckým posudkom, ak veriteľ zloží správcovi preddavok na úhradu trov znaleckého posudku.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade záujmu podali správcovi žiadosť o stanovenie
hodnoty majetku znaleckým posudkom, a to v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na
podnet veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého
zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, 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.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bánovce nad Bebravou, 14.01.2020
JUDr. Peter Zajac, správca

K004811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Hviezdoslavova 60, 92001 Hlohovec) -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/283/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/283/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 1
JUDr. Dušan Ažaltovič so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, značka správcu S1658, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Jarmila Oláhová, nar. 7.3.1965, trvale bytom 958 01 Partizánske, sp. zn.
40OdK/283/2019, 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 3. kolo verejného ponukového konania
na speňaženie súboru majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Podiely na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v katastrálnom území Malá Čausa, obec Malá Čausa, okres
Prievidza
Nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území Malá Čausa, obec Malá Čausa, okres Prievidza
Pozemky:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
Výmera v m2 LV Okres, Obec, Kat. územie
1
30
zastavaná plocha a nádvorie 313
150 Prievidza, MALÁ ČAUSA, Malá Čausa
2
27
záhrada
586
171 Prievidza, MALÁ ČAUSA, Malá Čausa
3
28
záhrada
299
171 Prievidza, MALÁ ČAUSA, Malá Čausa
4
29
záhrada
90
172 Prievidza, MALÁ ČAUSA, Malá Čausa
Súpisová hodnota

Spoluvl. podiel
3/480
9/320
9/320
9/640
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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: SK74 7500 0000
0040 2687 6308, VS: 402832019 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie
„zaloha Olahova“. 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:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Pred poľom 1652
911 01 Trenčín
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 40OdK/283/2019 – 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. 150,171,172)
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 azaltovic@azaltovic.sk.
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca

K004812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Teslík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
--- ---, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/847/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/847/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka Vladimír Teslík, nar. 30.10.1948, trvale bytom Prievidza, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000
6369 8274, VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
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,- €.

K004813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1506 / 92, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1983
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/136/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/136/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, správca úpadcu: Peter Kováč,
nar. 27.12.1983, trvale bytom Partizánska 1506/92, 957 01 Bánovce nad Bebravou, oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 13.01.2020 doručená do kancelárie
správcu súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., s
por. č. 1 s celkovou sumou 4.604,53 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

LICITOR recovery, k.s.
Správca

K004814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hábli
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 35/33, 972 71 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/500/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/500/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie prvého kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Tomáš Hábli, nar. 02.06.1986, trvale bytom Námestie SNP 35/33, 972 42
Lehota pod Vtáčnikom, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len ZKR) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 248/2019 dňa
27.12.2019:
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetom ponukového konania je nasledovný súbor majetku zapísaný v súpise všeobecnej podstaty:
Číslo
súp.
zložky
1

2

Popis

Výrobné číslo

Osobné motorové
VIN:
vozidlo zn. Citroen
VF7CHNFZA38752397
Xsara Picasso
Osobné motorové
VIN:
vozidlo zn. Renault
VF1B5680519060299
Laguna

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Farba

PD587EP

2000

zelená
metalíza

PD255FM

1999

zelená

Stav opotrebenia Umiestnenie
pojazdné,
najazdených 245
000 km
pojazdné,
najazdených 300
000 km

Súpisová
hodnota v €

na neznámom
mieste

750,00

na neznámom
mieste

600,00

II. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132,
018 41 Dubnica nad Váhom v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 40OdK/500/2019 - ponukové konanie Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Dňom zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod..
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený vo
SLSP, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000 6369 8274, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Ponúkaná kúpna cena
musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. V prípade neprimerane nízkej ponuky môže správca všetky ponuky odmietnuť.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko a
právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH),
b. označenie predmetu kúpy,
c. ponúkanú kúpnu cenu v eurách (číslom i slovom),
d. číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
e. telefónny a e-mailový kontakt,
f. aktuálny výpis z obchodného alebo iného zákonného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu
občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,
g. dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
5. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
7. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
8. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty, správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice kúpnej
ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej zálohy na kúpnu
cenu, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
10. Predmet ponukového konania sa predáva tak ako „stojí a leží“.
11. Nadobúdateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri.
12. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 042 4440567, alebo na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K004815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Žilka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 41/109, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/890/2019 S1369
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Okresný súd Trenčín
38OdK/890/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Róbert Žilka, nar. 23.09.1977, trvale bytom Centrum I. 41/109,
018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/890/2019 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

K004816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Žilka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 41/109, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/890/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/890/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca konkurzný správca Róbert Žilka, nar. 23.09.1977, trvale bytom Centrum I.
41/109, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/890/2019, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.
Ing. Katarína Roderová, správca

K004817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Žilka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 41/109, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/890/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/890/2019
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.
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Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu,
v ktorom sa konanie
začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Róbert Žilka, nar. 23.09.1977, trvale bytom Centrum I. 41/109, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
(ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka:
38OdK/890/2019-17 zo dňa 18.12.2019 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. 38OdK/890/2019-17 dated on 18th of Dewcember 2019 bankruptcy procedure
was declared on the Debtor – Róbert Žilka, date of birth 23.09.1977, domicile: Centrum I. 41/109, 018 41
Dubnica nad Váhom, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 249/2019 dňa 30.12.2019.
Dňom 31.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published on the 30th of December 2019, 249/2019.
Bankruptcy was declared on the 31st of December 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.
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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 ).
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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
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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
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

K004818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Kvasna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 205/12, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/545/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/545/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/545/2019-19 zo dňa 06.08.2019, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 155/2019 dňa 13.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Dušan
Kvasna, nar. 06.02.1977, bytom Nábrežná 205/12, 958 01 Partizánske, a zároveň som bol ustanovený do
funkcie správcu.
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Dušan Kvasna, nar. 06.02.1977, bytom Nábrežná 205/12, 958 01
Partizánske, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR
(vychádzajúc zo zoznam majetku, zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 18.04.2019, zoznamu veriteľov zo
dňa 23.07.2019, osobného stretnutia s dlžníkom z 28.08.2019, zo súčinnosti s tretími osobami, vlastného šetrenia,
čestného prehlásenia dlžníka zo dňa 06.11.2019 a vylúčenia majetku zo súpisu zverejneného v Obchodnom
vestníku OV č. 6/2020 zo dňa 10.01.2020) zistil, že s odkazom na ust. § 167p ZKR, konkurznú podstatu netvorí
žiadny majetok, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.. Na základe týchto skutočností správca
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Dušan Kvasna, nar. 06.02.1977, bytom Nábrežná 205/12,
958 01 Partizánske, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
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V Považskej Bystrici, dňa 14.01.2020
JUDr. Róbert Fatura, správca

K004819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Kamenec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 777/4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/292/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/292/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/292/2019-22 zo dňa 20.05.2019, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 100/2019 dňa 27.05.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Vojtech
Kamenec, nar. 25.02.1974, trvale bytom Žilinská 777/4, 017 01 Považská Bystrica, podnikajúci pod
obchodným menom Vojtech Kamenec, s miestom podnikania Žilinská 777/4, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 34 367 594, a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Vojtech Kamenec, nar. 25.02.1974, trvale bytom Žilinská 777/4, 017 01
Považská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Vojtech Kamenec, s miestom podnikania Žilinská
777/4, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 34 367 594, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností
v zmysle ustanovenia § 166i ZKR (vychádzajúc zo zoznam majetku, zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa
14.03.2019, zoznamu veriteľov zo dňa 13.05.2019, osobného stretnutia s dlžníkom z 12.06.2019, zo súčinnosti
s tretími osobami, vlastného šetrenia, vylúčenia majetku zo súpisu zverejneného v Obchodnom vestníku OV č.
157/2019 zo dňa 15.08.2019 a speňažovania spísaného majetku v 3 kolách verejného ponukového konania) zistil,
že s odkazom na ust. § 167p ZKR, konkurznú podstatu netvorí žiadny majetok, a teda konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Vojtech Kamenec, nar. 25.02.1974, trvale bytom Žilinská 777/4, 017 01 Považská Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom Vojtech Kamenec, s miestom podnikania Žilinská 777/4, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 34 367 594, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 14.01.2020
JUDr. Róbert Fatura, správca

K004820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šichmák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poriadie 23, 906 22 Poriadie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/385/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/385/2019
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Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Všeobecná podstata
JUDr. Dušan Ažaltovič so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, značka správcu S1658, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Michal Šichmák, nar. 30.8.1981, trvale bytom 906 22 Poriadie 23 týmto v zmysle
ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") oznamuje, že ku dňu 21.08.2019 nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný, t. j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
JUDr. Dušan Ažaltovič
správca konkurznej podstaty

K004821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Sombathyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 430/8, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/716/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/716/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č.1
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zápisu: 14.1.2020
Typ súpisnej položky majetku : pozemok
parcela registra „C“
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
parcela číslo : 1798/8
výmera : 20 m2
Obec: Handlová
Okres : Prievidza
Katastrálne územie : Handlová
Číslo : LV č. 2368
Spoluvlastnícky podiel : ½
Súpisová hodnota : 200.-eur
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Súpisová zložka majetku č.2
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zápisu: 14.1.2020
Typ súpisnej položky majetku : stavby
popis stavby: garáž postavená na parcele číslo 1798/8
súpisné číslo: 3154
Obec : Handlová
Okres : Prievidza
Katastrálne územie : Handlová
Číslo : LV č. 2368
Spoluvlastnícky podiel : ½
Súpisová hodnota : 200.-eur

K004822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Eugen Janíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 776 / 29, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1961
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/371/2018 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/371/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Ponukové konanie – 3. kolo

22OdK/371/2018 S1820

V zmysle § 167q ods. 3 a § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci
speňaženia majetku dlžníka Eugen Janíček, nar. 10.11.1961, Moyzesova 776/29, 019 01 Ilava (ďalej len
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„úpadca“) týmto vyhlasujem tretie kolo ponukového konania na predaj nižšie majetku patriaceho do
konkurznej podstaty v zmysle súpisu vykonaného správcom dňa 03.12.2018 zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 236/2018 zo dňa 07.12.2018 :
pištoľ samonabíjacia, mod. ČZ 70, značky Českoslovnesko, kaliber 7,64 mm, výr. číslo HL:, ZV:577302,
opotrebená, (súpisová zložka č. 12. so súpisovou hodnotou 56,67 EUR )
Vyššie označená zbraň je zbraňou kategórie „B“ v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných
zbraniach a strelive.
V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, zbraň kategórie B
možno nadobudnúť do vlastníctva len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného
povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, úpravu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj zbrane v
rámci vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva policajný útvar.
Vzor nákupného povolenia je uvedený v prílohe č. 1 zákona. V súlade s ustanovením § 11 ods. 9 zákona č.
190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, ak je zbraň kategórie B, ktorá má byť predmetom prevodu
vlastníctva, evidovaná policajným útvarom, ktorý žiadateľovi o vydanie nákupného povolenia vydal zbrojný
preukaz alebo zbrojnú licenciu, nákupné povolenie sa nevydáva.
Vyzývam záujemcov, ktorí sú oprávnení v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1, 9 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných
zbraniach a strelive nadobúdať do vlastníctva zbrane kategórie B, aby predložili správcovi cenové ponuky za
vyššie uvedený predmet ponukového konania. Záujemcovia doručia svoje cenové ponuky správcovi na adresu
Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01 Partizánske v zalepenej obálke s výrazným
označením „ KONKURZ sp. zn. 22OdK/371/2018 –NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 20 dní odo dňa uverejnenia
oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, teda „pištoľ“, označenie záujemcu
spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné údaje záujemcu, návrh kúpnej ceny
a označenie IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu cenu pre prípad, že
tento sa nezapočíta na kúpnu cenu.

Ako prílohu predloženej ponuky žiadam predložiť :
·
·

kópiu dokladu preukazujúceho zaplatenie zálohy na kúpnu cenu
kópiu dokladu, preukazujúceho, že záujemca o kúpu je oprávnenou osobou na nadobudnutie do
vlastníctva zbrane kategórie B v zmysle ustanovení § 11 ods. 1, 9 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných
zbraniach a strelive

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo
výške 100% ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 2237120189 tak, aby bola
na účet správcu pripísaná najneskôr do 20 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
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.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu;
S víťazom ponukového konania uzatvorí správca kúpnu zmluvu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
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Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na emailovej adrese spravcovskydom@gmail.com.

V Partizánskom 14.01.2020

Správcovský dom, k.s.
v zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K004823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Schneeberger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín neuvedené, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.7.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/135/2017 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/135/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Ivan Schneeberger nar. 17.7.1960 trvale bytom Trenčín týmto oznamuje
vyhodnotenie 3. kola ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý
bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 219/2019.
V obchodnom vestníku OV č. 248/2019 dňa 27.12.2019 správca zverejnil oznam o vyhlásení 3. kola ponukového
konania na speňaženie majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu a to:
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Položka súpisu: 1; Popis majetkovej hodnoty: Cenné papiere, počet: 4 ks, ISIN:CS0005045053, PPN: RSI0, CFI:
ESXUFB, Druh CP: TC01, Forma: BEAR IČO emitenta:0000153273, názov emitenta: OZETA odevné závody a.s.
Trenčín, Veľkomoravská 9 Trenčín; súpisová hodnota majetku (aj mena): 132,77 EUR
Správca pri otváraní obálok skonštatoval, že v rámci 3. kola ponukového konania bola do kancelárie správcu
doručená jedna ponuka od: JUDr. Juraj Lukáč, ktorý prejavil záujem o odkúpenie Cenných papierov, počet: 4 ks,
ISIN:CS0005045053, PPN: RSI0, CFI: ESXUFB, Druh CP: TC01, Forma: BEAR IČO emitenta:0000153273,
názov emitenta:OZETA odevné závody a.s. Trenčín , Veľkomoravská 9 Trenčín spolu za kúpnu cenu 101,70
EUR.
V súlade s podmienkami 3. kola ponukového konania správca konštatuje, že úspešným záujemcom o kúpu
Cenných papierov, počet: 4 ks, ISIN:CS0005045053, PPN: RSI0, CFI: ESXUFB, Druh CP: TC01, Forma: BEAR
IČO emitenta:0000153273, názov emitenta:OZETA odevné závody a.s., Veľkomoravská 9 Trenčín je JUDr.Juraj
Lukáč, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania.
V súlade s ustanovením § 167r/ zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii správca vyzýva oprávnené
osoby, aby v zákonom stanovenej lehote uplatnili svoje právo vykúpiť predmetný majetok z konkurznej podstaty
za podmienok ustanovených v § 167r ods.2 zákona.
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JUDr Ján Súkeník, správca

K004824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín Trenčín, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.6.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/427/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/427/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167 v ods.1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujeme v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Berky, nar. 10.6.1951, trvale bytom Trenčín sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Berky, nar. 10.6.1951, trvale bytom Trenčín
č.k. 40OdK/427/2019 zo dňa 3.7.2019 zrušuje.

K004825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Tabarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staromyjavská 685/11, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.2.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/930/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/930/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Angelika Tabarová rod. Seškárová,nar. 3.2.1989, trvale bytom Staromyjavská 685/11,
Myjava 907 01 , na ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/930/2019 zo
dňa 2.1.2020 , 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 : 0907893990.
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K004826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Tabarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staromyjavská 685/11, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.2.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/930/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/930/2019
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
dlžníka Angelika Tabarová rod. Sečkárová,nar. 3.2.1989, trvale bytom Staromyjavská 685/11, Myjava 907 01 , že
bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.-eur,
je vedený v Unicredit banka konto , IBAN SK14 1111 0000 001151382004 uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

K004827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Kňazeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1982
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/709/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/709/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 3.7.2019 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka zo dňa 18.12.2019 ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nevlastní
žiaden majetok. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľudmila Kňazeová, nar. 19. januára 1982, trvale bytom
972 51 Handlová končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ľudmila Kňazeová, nar. 19. januára 1982, trvale
bytom 972 51 Handlová v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 14.1.2020
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K004828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Uhlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná ulica 2025/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/910/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/910/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Viktor Uhlík, nar. 05.04.1971 trvale bytom Kamenná ulica 2025/20, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín
počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 30 76.
V Trenčíne, 14.01.2020
JUDr. Matúš Košara, správca

K004829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Uhlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná ulica 2025/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/910/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/910/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Matúš Košara, správca úpadcu dlžníka: Viktor Uhlík, nar. 05.04.1971 trvale bytom Kamenná ulica 2025/20,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je
vedený v Fio Banka, číslo účtu: 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702 VS:409102019.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
V Trenčíne 14.01.2020

JUDr. Matúš Košara – správca

K004830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Uhlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná ulica 2025/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/910/2019 S1395
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Okresný súd Trenčín
40Odk/910/2019
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.
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Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

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

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

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

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

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Viktor Uhlík, nar. 05.04.1971 trvale bytom Kamenná ulica 2025/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská
republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 40OdK/910/2019 zo dňa 19.12.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 40OdK/910/2019 dated on 19th of December 2019 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor –Viktor Uhlik, date of birth 05.04.1971, domicile Kamenna ulica 2025/20, 915 01 Nove Mesto
nad Vahom, Slovakia.
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Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo vydané v Obchodnom vestníku OV 250/2019 dňa 31.12.2019.
Dňom 01.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 31th of December 2019. Bankruptcy was
declared on first of January 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
JUDr.Matúš Košara, Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Matus Kosara, with residence
at Piaristicka 46, 911 01 Trencin, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

JUDr. Matúš Košara, správca
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K004831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Jozef Loviška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murgašova 949/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.6.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/901/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/901/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Ing. Jozef Loviška, nar. 06.06.1979 trvale bytom Murgašova 949/13, 957 01
Bánovce nad Bebravou, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín
počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 30 76.
V Trenčíne, 14.01.2020
JUDr. Matúš Košara, správca

K004832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Jozef Loviška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murgašova 949/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.6.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/901/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/901/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Matúš Košara, správca úpadcu dlžníka: dlžníka Ing. Jozef Loviška, nar. 06.06.1979 trvale bytom
Murgašova 949/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu je vedený v Fio Banka, číslo účtu: 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702
VS:409012019. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
V Trenčíne 14.01.2020

JUDr. Matúš Košara – správca

K004833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Jozef Loviška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murgašova 949/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.6.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
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Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/901/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/901/2019
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.
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Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

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

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

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

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

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
dlžníka Ing. Jozef Loviška, nar. 06.06.1979 trvale bytom Murgašova 949/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
Slovenská republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 40OdK/901/2019 zo dňa
17.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 40OdK/901/2019 dated on 17th of December 2019 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor –Ing. Jozef Loviska, date of birth 06.06.1979, domicile Murgasova 949/13, 95701 Banovce nad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bebravou, Slovakia.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo vydané v Obchodnom vestníku OV 248/2019 dňa 27.12.2019.
Dňom 28.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 27th of December 2019. Bankruptcy was
declared on 28th of December 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
JUDr.Matúš Košara, Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
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v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Matus Kosara, with residence
at Piaristicka 46, 911 01 Trencin, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

JUDr. Matúš Košara, správca
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K004834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Mačáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 1587/16, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/956/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/956/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Barbora Mačáková, rod. Bombicová, nar. 21.12.1991 trvale bytom Fučíkova
1587/16, 972 51 Handlová, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín
počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 30 76.
V Trenčíne, 14.01.2020
JUDr. Matúš Košara, správca

K004835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Mačáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 1587/16, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/956/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/956/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Matúš Košara, správca úpadcu dlžníka: dlžníka Barbora Mačáková, rod. Bombicová, nar. 21.12.1991 trvale
bytom Fučíkova 1587/16, 972 51 Handlová, Slovenská republika, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je
vedený v Fio Banka, číslo účtu: 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702 VS:389562019.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
V Trenčíne 14.01.2020

JUDr. Matúš Košara – správca

K004836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Mačáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 1587/16, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1991
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. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/956/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/956/2019
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.
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Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

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

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

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

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

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
dlžníka Barbora Mačáková, rod. Bombicová, nar. 21.12.1991 trvale bytom Fučíkova 1587/16, 972 51 Handlová,
Slovenská republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 38OdK/956/2019 zo dňa
07.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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in Trenčín No. 38OdK/956/2019 dated on 7th of January 2020 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor –Barbora Macakova, date of birth 21.12.1991, domicile Fucikova 1587/16, 972 51 Handlova,
Slovakia.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo vydané v Obchodnom vestníku OV 7/2020 dňa 13.01.2020. Dňom
14.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 13th of January 2020. Bankruptcy was
declared on 14th of January 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
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prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
JUDr.Matúš Košara, Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Matus Kosara, with residence
at Piaristicka 46, 911 01 Trencin, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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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 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 č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

JUDr. Matúš Košara, správca
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K004837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Báťa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kršteňany 98, 958 03 Veľké Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Sáska
Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/739/2019 S1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/739/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata

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

Správca: JUDr. Jakub Sáska
Horná Súča 381
913 33 Horná Súča

Úpadca: Ľubomír Báťa
Narodený: 18.07.1962
Veľká Okružná 1022/18
Partizánske

Nehnuteľný majetok

1.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 2293,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
druh: Trvalý trávny porast
parcelné číslo: 1397
výmera 5614 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce , pozemok je Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 15,60 €
2.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 2293,
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Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 2293,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
druh: Orná pôda
parcelné číslo:1716
výmera 73825 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce , pozemok je Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 73,80 €
3.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 3927,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
druh: Vodná plocha
parcelné číslo:1877
výmera 935 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce , pozemok je Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 7,90 €
4.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 3927,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
druh: Ostatná plocha
parcelné číslo:2768
výmera 2885m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce , pozemok je Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 12,80 €
5.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 3927,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
druh: Ostatná plocha
parcelné číslo:3993
výmera 608 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce , pozemok je Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 5,60 €
6.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 3698,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
druh: Trvalý trávny porast
parcelné číslo:2696
výmera 6165 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce , pozemok je Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 16,15 €
7.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 3698,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
druh: Trvalý trávny porast
parcelné číslo:2720
výmera 1712m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce , pozemok je Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota :18,70€
8.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 3698,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
druh: Trvalý trávny porast
parcelné číslo: 3992
výmera 3000 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce , pozemok je Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 9,00 €

9.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 2294,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
druh: Trvalý trávny porast
parcelné číslo: 2557
výmera 2277 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce , pozemok je Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 5,50 €
10.
Popis: pozemok, parcely registra „ C“ zapísaný na LV č: 3699,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
druh: Zastavaná plocha a nádvorie
parcelné číslo: 2998/84
výmera 15 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce , pozemok je Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 15,00 €
11.
Popis: pozemky, parcely registra „ E“ zapísané na LV č: 3699,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
výmera v m2
druh
2850
4870
Trvalý trávny porast
2854
3892
Trvalý trávny porast
2993/1 3865
Trvalý trávny porast
4083
6799
Trvalý trávny porast
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 35,20 €
12.
Popis: pozemky, parcely registra „ E“ zapísané na LV č: 3712,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
výmera v m2
druh
1399
47368
Trvalý trávny porast 2 2
2537
17638
Orná pôda
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 64,90 €
13.
Popis: pozemky, parcely registra „ E“ zapísané na LV č: 3713,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
2558
2633
2634
2645

výmera v m2
1054
1417
396
1406

druh
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemoky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 14,90 €
14.
Popis: pozemky, parcely registra „ C a E“ zapísané na LV č: 3714,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
výmera v m2
2998/87
25
2998/59 23635

druh
Zastavaná plocha a nádvorie "C"
Orná pôda
"E"

Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 34,90 €
15.
Popis: pozemky, parcely registra „ E“ zapísané na LV č: 3770,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
904
1714

výmera v m2
2747
4205

druh
Orná pôda
Orná pôda

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

163

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 17,50 €
16.
Popis: pozemky, parcely registra „ E“ zapísané na LV č: 3771,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
1713

výmera v m2
12847

druh
Orná pôda

Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 22,50 €

17.
Popis: pozemky, parcely registra „ E“ zapísané na LV č: 3783,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
1715

výmera v m2
druh
4665
Trvalý trávny porast

Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 14,50 €
18.
Popis: pozemky, parcely registra „ E“ zapísané na LV č: 3917,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
2680
2690
2691
2993/2
2994/1
2994/2
3088
4082

výmera v m2
906
1615
536
625
396
163
216
1583

druh
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

Pozemoky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemoky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 26,30 €
19.
Popis: pozemky, parcely registra „ E“ zapísané na LV č: 3918,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
výmera v m2
druh
2180
1647
Trvalý trávny porast
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 8,60 €
20.
Popis: pozemky, parcely registra „ E“ zapísané na LV č: 3919,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
výmera v m2
druh
2536
1557
Ostatná plocha
2575
446
Trvalý trávny porast
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 23,60 €
21.
Popis: pozemky, parcely registra „ E“ zapísané na LV č: 3923,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
výmera v m2
druh
1548
162
Trvalý trávny porast
1550
651
Trvalý trávny porast
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2253
327
Trvalý trávny porast
2632
500
Trvalý trávny porast
2679
1097
Trvalý trávny porast
2718
201
Trvalý trávny porast
2719
180
Trvalý trávny porast
2733
568
Trvalý trávny porast
2746
342
Trvalý trávny porast
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 19,80 €
22.
Popis: pozemky, parcely registra „ E“ zapísané na LV č: 3924,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
výmera v m2
druh
1398
5816
Lesný pozemok
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 8,60 €
23.
Popis: pozemky, parcely registra „ E“ zapísané na LV č: 3925,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
výmera v m2
druh
2998/57
1055
Orná pôda
3994
640
Trvalý trávny porast
4081
1482
Trvalý trávny porast
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 25,60 €
24.
Popis: pozemky, parcely registra „ C“ zapísané na LV č: 2004,
okres Zlaté Moravce, obec: Topoľčianky, katastrálne územie : Topoľčianky
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1045/1000000
par.č.
výmera v m2
druh
2858
16235
Trvalý trávny porast
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce , pozemky sú Spoločnou nehnuteľnostou
Hodnota : 15,40 €
SPOLU : 512,35 €

Právny dôvod vzniku: nehnuteľný majetok v zmysle §167n ods. 1 ZKR deklarvaný úpadcom v zozname majetku
Dátum zapísania do súpisu: 11.01.2020

V Hornej Súči dňa 11.01.2020
JUDr. Jakub Sáska - Správca

K004838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Górlicki Zbigniew
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 4939 / 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1950
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/145/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/145/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.
Peňažné pohľadávky:
Celková suma
Mena Právny dôvod vzniku
v€
Zánik
poistnej
259,83 €
EURO
č.6595115583
Zánik
poistnej
122,69 €
EURO
č.6595647774

Súpisová hodnota
v€

Dlžník
zmluvy KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
zmluvy KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Vienna

Insurance

Group,

Vienna

Insurance

Group,

259,83 €
122,69 €

SKP, k.s., správca dlžníka Zbigniew Górlicki

K004839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicuová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenín 457, 943 57 Kamenín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/55/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/55/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 15.05.2019, sp. zn. 23OdK/55/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 96/2019 zo dňa 21.05.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Oľga Cicuová, nar. 20.08.1973,
bytom Kamenín 457, 943 57 Kamenín (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca JUDr.
Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Oľga Cicuová, nar. 20.08.1973, Kamenín
457, 943 57 Kamenín končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

166

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

JUDr. Miroslav Belica, správca

K004840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klaudia Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 193, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.8.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/278/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/278/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 8.1.2020, č.k. 23OdK/278/2019,
konkurz na dlžníka Klaudia Kováčová, nar. 24.08.1991, bytom 935 55 Hontianska Vrbica 193, t.č. Mochovská 2,
934 01 Levice. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3,
934 01 Levice. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.1.2020, č. OV 8/2020, č. zverejnenia
K003298. Dlžník v minulosti podnikal pod obchodným menom Klaudia Kováčová, miesto podnikania 93555
Hontianska Vrbica 193, IČO: 50596241.
Konkurz bol vyhlásený podľa právneho predpisu platného na území Slovenskej republiky, konkrétne podľa Štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017 a bol uznaný za hlavné
insolvenčné konanie, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.5.2015
o insolvenčnom konaní. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze
v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č. +421 905 328 946.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K004841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klaudia Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 193, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.8.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/278/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/278/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 8.1.2020, č.k. 23OdK/278/2019,
konkurz na dlžníka Klaudia Kováčová, nar. 24.08.1991, bytom 935 55 Hontianska Vrbica 193, t.č. Mochovská 2,
934 01 Levice. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3,
934 01 Levice. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.1.2020, č. OV 8/2020, č. zverejnenia
K003298. Dlžník v minulosti podnikal pod obchodným menom Klaudia Kováčová, miesto podnikania 9355
Hontianska Vrbica 193, IČO:50596241.
Konkurz bol vyhlásený podľa právneho predpisu platného na území Slovenskej republiky, konkrétne podľa Štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017 a bol uznaný za hlavné
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insolvenčné konanie, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.5.2015
o insolvenčnom konaní. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze
v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK08 0900 0000 0051 5904 2344 vedený v SLSP, a.s., pobočka Levice
Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: 232782019. Správa pre prijímateľa: „Kaucia na popretie v konkurze 23OdK/278/2019 a
označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky“. Bez
uvedených údajov správca nebude vedieť identifikovať dlžníka a ani veriteľa a vykonať popretie!!
Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené
prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde..
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Jozef Majorán, správca
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K004842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klaudia Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 193, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.8.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/278/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/278/2019
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".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Jozef Majorán ako správca dlžníka: Klaudia Kováčová, nar. 24.08.1991, bytom 935 55 Hontianska Vrbica
193, t.č. Mochovská 2, 934 01 Levice, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Klaudia Kováčová, miesto
podnikania 9355 Hontianska Vrbica 193, IČO:50596241, Slovenská republika (ďalej len „ dlžník “), oznamuje, že
uznesením Okresného súdu Nitra, Slovenská republika, sp. zn. 23OdK/278/2019 zo dňa 8.1.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
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According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, JUDr. Jozef Majorán as the bankruptcy trustee of Klaudia Kováčová, born on 24. August 1991,
domicile 935 55 Hontianska Vrbica 193, Slovak Republic, at this time it resides Mochovská 2, 934 01
Levice, Slovak Republic, in the past, he has doing business under a business name Klaudia Kováčová,
place of business 935 55 Hontianska Vrbica 193, Slovak Republic, ID 50596241 (hereinafter only ,,the
Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra, Slovak Republic, No.
23OdK/278/2019, dated 8. January 2019, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.1.2020. Dňom 15.1.2020
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published on 14. January 2020. Bankruptcy was declared on
15. January 2020.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva , ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, excwpt that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
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in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta
Štúra 3, 93401 Levice, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia a musí obsahovať
základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a restrukturalizácia.
aspx www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
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professional care (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou , v
prihláške uvedie vyhlásenie , či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy ,
in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.
6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
JUDr, Jozef Majorán, správca dlžníka
JUDr. Jozef Majorán, bankruptcy trustee

K004843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Rybár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 513/12, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/244/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/244/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu:
Vladimír Rybár, nar. 27.11.1968, bytom Červenej armády 513/12, 941 01 Bánov v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Šturová 21, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 14.01.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 747, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/173/2019 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/173/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.08.2019, spisová značka 27OdK/173/2019-21 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Ladislav Nagy, narodený 17.03.1976, , bytom Zlatná na
Ostrove 747, 946 12 Zlatná na Ostrove. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 163/2019 dňa 23.08.2019 pod číslom K074040 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 24.08.2019.
Ing. Ladislav Bódi, správca dlžníka Ladislav Nagy, narodený 17.03.1976, , bytom Zlatná na Ostrove 747, 946
12 Zlatná na Ostrove, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 16.09.2019, ako i z preskúmania pomerov dlžníka, zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a aj po speňažení motorového vozidla v II. kole verejného ponukového konania konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Ladislav Nagy po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ladislav Nagy, narodený 17.03.1976, , bytom Zlatná na Ostrove 747,
946 12 Zlatná na Ostrove končí.
Týmto oznámením sa konkurz Ladislav Nagy, narodený 17.03.1976, , bytom Zlatná na Ostrove 747, 946 12
Zlatná na Ostrove v zmysle § 167 v ods. 1 zrušuje.
V Nitre, dňa 14.01.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K004845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 334/25, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1960
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: 32OdK/115/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/115/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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32OdK/115/2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznámenie:
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.:32OdK/115/2019 zo dňa 16.07.2019 bol vyhlásený konkurz na dlžníka:
Alžbeta Kovácsová, nar.:22.04.1960, bytom Kúpeľná 334/25, 94614 Zemianska Olča. Nehnuteľný majetok
evidovaný Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, Okres Komárno, Obec Komárno, katastrálne územie
Nová Stráž, na LV č. 49, parcely registra „C“, vlastnícky podiel k nehnuteľnosti ¼ : Záhrada p.č. 42/2 o výmere
174m², Zastavané plochy a nádvoria p.č. 42/3 o výmere 193m²
a Rodinný dom s.č. 251 na p.č. 42/3, bol
zverejnený v obchodnom vestníku č. 175/2019 dňa 11.09.2019. V troch kolách dražby zverejnených číslo
180/2019, číslo 205/2019 a číslo 237/2019 nebol prejavený záujem, dražby boli neúspešné. Zabezpečený veriteľ,
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Bratislava na listy zo dňa a dňa 08.01.2020 nereagoval ani inak neinformoval správcu
o neúspešných dražbách a návrhoch správcu. Na liste vlastníctva č. 49 k.ú. Nová Stráž, okres Komárno, obec
Komárno, je v poznámke zapísané oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou predaja na dobrovoľnej
dražbe, a majetok zverejnený v OV č. 175/2019, ako súpis oddelenej podstaty, prestáva podliehať
konkurzu v zmysle § 167k ods.3 ZoKR.

K004846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Kóša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 300/3, 935 74 Pastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1977
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: 28OdK/230/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/230/2019
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: Karol Kóša, nar.: 29.07.1977,
bytom Nový rad 300/3, 935 74 Pastovce, podnikajúci pod obchodným menom: Karol Kóša, s miestom podnikania
Nový rad 300/3, 935 74 Pastovce, IČO: 47745720, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
28OdK/230/2019-20 zo dňa 25.11.2019, zverejnené v OV č. 231/2019 dňa 29.11.2019, 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.: 28OdK/230/2019 na
dlžníka: Karol Kóša, nar.: 29.07.1977, bytom Nový rad 300/3, 935 74 Pastovce, 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.

K004847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 167 754
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/11/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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29K/11/2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca úpadcu STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii, so sídlom 949 01 Nitra, IČO:
00 167 754, č.k. 29K/11/2019, zvoláva v súlade s § 34 ods. 1) ZoKR schôdzu veriteľov na deň 27.03.2020.
Miesto konania: Mediahouse Nitra, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra – malá zasadačka
Prezentácia:
Začiatok schôdze: 10:30 hod.

10:00

hod.

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Rozhodovanie podľa ustanovenia § 36 ZoKR o výmene správcu
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnomocenstvo, príp. poverenie na zastupovanie.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K004848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trávniková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 42/24, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/18/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/18/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 22.03.2019, sp. zn. 29OdK/18/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 62/2019 zo dňa 28.03.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Helena Trávniková, nar. 31. 7.
1951, trvale bytom Sládkovičova 42/24, 937 01 Želiezovce (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len
,,Správca'').

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Helena Trávniková, nar. 31.07.1951,
Sládkovičova 42/24, 937 01 Želiezovce končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K004849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Nehánsky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nálepková 29, 947 01 Hurbamovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1965
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/276/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/276/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka: Ján Nehánsky, nar. 08.02.1965, bytom Nálepková 29, 947
01 Hurbanovo, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Nehánsky s miestom podnikania Vojnická 7, 946
55 Pribeta, IČO: 40 855 872, sp. zn.: 30OdK/276/2019 oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Hollého 10,
949 01 Nitra, a to v úradných hodinách každý pracovný deň od 09:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 po
predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese info@insolvency.sk.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
ADVO INSOLVENCY, k.s.
V Nitre, dňa 14.01.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Nehánsky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nálepková 29, 947 01 Hurbamovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1965
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/276/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/276/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka: Ján Nehánsky, nar. 08.02.1965, bytom
Nálepková 29, 947 01 Hurbanovo, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Nehánsky s miestom
podnikania Vojnická 7, 946 55 Pribeta, IČO: 40 855 872, sp. zn.: 30OdK/276/2019, v súlade s ustanovením §
32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňujeme číslo účtu v tvare IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865 vedený v peňažnom ústave Tatra banka,
a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa
odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
V Nitre, dňa 14.01.2020
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K004851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Nehánsky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nálepková 29, 947 01 Hurbamovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1965
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/276/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/276/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
Vám ako správca úpadcu: Ján Nehánsky, nar. 08.02.1965, bytom 29.05.2000 as the trustee of bankrupt: Ján Nehánsky, born on
Nálepková 29, 947 01 Hurbanovo, podnikajúci pod obchodným 08.02.1965, residing at Nálepková 29, 947 01 Hurbanovo, SR trading
menom: Ján Nehánsky s miestom podnikania Vojnická 7, 946 under business name Ján Nehánsky with place uf business Vojnická
55 Pribeta, IČO: 40 855 872, oznamujeme, že bol na majetok 7, 946 55 Pribeta, ID No.: 40 855 872 hereby I inform you, that District
úpadcu
Uznesením
Okresného
súdu
Nitra
sp.
zn.: Court in Nitra declared bankruptcy on bankrupt's property and appointed
30OdK/276/2019 zo dňa 07.01.2020 uverejnenom v Obchodnom us as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 30OdK/276/2019
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vestníku č. 8/2020 zo dňa 14.01.2020 vyhlásený konkurz úpadcu a dated 07.01.2020 and published in the Commercial bulletin No. 8/2020
zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu.
dated 14.01.2020.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň declaring the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje following after the day of the publication of the court's declaration in the
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. court's declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of
1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199
sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze The claim shall be filed by application except the claim against the
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). V konkurze sa prihláškou bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR. in §
Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté 166a letter a), b) a c) BRA are applied by application form. Wiping out
pohľadávky.
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing
iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého law is listed higher in order, had registered.
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed
zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté period with an intention of transferring the hired asset ́s ownership to the
nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve
vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze ownership during the bankruptcy.
rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ Such creditors shall exercise the right in bankruptcy as if they had
prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou exercised the security law. Such creditors are entrusting the trustee to
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa ( § 29 Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly
ods. 9 a 10 ZKR )
applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí also shall to submit application to the court in one counterpart. Receipt of
prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky the application to the trustee's online mailbox is considered to be
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 delivered to the court. (§ 28 sec. 2 BRA). The electronic submission and
ZKR). Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané its attachments have to be signed by the qualified electronic signature of
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie the person authorized to submit the electronic submission.
elektronického podania.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné and for the other rights related with filed claim. Creditor's right for
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecne podstaty, satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po assets, provided that the purpose to create such schedule was published
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the
filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručene správcovi In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v application submitted to the trustee within basic registration period 45
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základne If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a consideration. The application's basic requirements are: a) name,
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej submitted in currency without reference exchange rate of European
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí claim with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
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vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 doesn't keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6
ods. 6 ZKR).
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si residence or seat in the Slovak republic if he didn't have residence or seat
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť appointment of such deputy to the trustee, otherwise the documents will
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základne The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako registration period together with his statement. Court will decide whether
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, these petitions should be treated as applications by its resolution without
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd undue delay. Court will deliver court's resolution to the trustee, trustee will
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie seat i n EU member states other than the Slovak Republic according to
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
Nitra, 14.01.2020

K004852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Monika Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Zlatná 791, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/58/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/58/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2. kola VPK na predaj peňažnej pohľadávky
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Ing. arch. Monika Tóthová, nar. 15.10.1958, bytom Horná Zlatná 791, 946
12 Zlatná na Ostrove, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Ing. arch. Monika Tóthová, s miestom
podnikania Horná Zlatná 791, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 41 847 237, vedenom pod spisovou značkou
32OdK/58/2019 v súlade s ust. §-u 167q ods. 1 v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR vyhlásil 2. kolo verejného
ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj peňažnej pohľadávky zapísanej do súpisu majetku všeobecnej
konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 249/2019 zo dňa 30.12.2019 pod číslom K111868).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 20.12.2019 (ďalej len „Podmienky“) sa
v sídle kancelárie správcu dňa 14.01.2020 o 09.00 hod. uskutočnilo otváranie obálok (zaznamenané v Zápisnici
z otvárania obálok v 2. kole VPK na predaj peňažnej pohľadávky zo dňa 14.01.2020).
Správca vyhodnotil prijatú ponuku 2. kola VPK nasledovne:
1. Uchádzač č. 1 (ponuka doručená dňa 13.01.2020):
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Ponúkaná kúpna cena za peňažnú pohľadávku ................................................... 105,00 EUR
(záloha za ponúkanú kúpnu cenu bola pripísaná na účet dňa 14.01.2020, t.j. až po termíne určenom na
doručovanie ponúk do 2. kola VPK (v rozpore s Podmienkami)
Ponuka neakceptovaná – ponuka neúspešného uchádzača
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2. kolo verejného ponukového konania na predaj peňažnej pohľadávky zapísanej do súpisu majetku
všeobecnej konkurznej podstaty bolo ukončené ako neúspešné.

V Nitre, dňa 14.01.2020
JUDr. Marek Ďuran, správca

K004853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Monika Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Zlatná 791, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/58/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/58/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Ing. arch. Monika Tóthová, nar. 15.10.1958, bytom Horná Zlatná 791, 946
12 Zlatná na Ostrove, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Ing. arch. Monika Tóthová, s miestom
podnikania Horná Zlatná 791, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 41 847 237, v súlade s ust. §-u 167q ods. 1
v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len
„ZoKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj peňažnej pohľadávky
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 209/2019 zo dňa 29.10.2019
pod. č. K094906).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
2. Peňažná pohľadávka
Dlžník: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00 151 866
Suma: 392.280,- EUR s príslušenstvom;
Právny dôvod vzniku: náhrada škody z titulu pracovnoprávneho sporu s bývalým zamestnávateľom, ktorý je
vedený na Okresnom súde Topoľčany pod spis. zn.: 11Cpr/26/2019; Pozn.: žalovanú pohľadávku dlžník
neuznáva;
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Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 392.280,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedenú pohľadávku správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa kritéria
NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 32OdK/58/2019 – pohľadávka „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 32OdK/58/2019 Monika Tóthová – pohľadávka - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 03.02.2020
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia pohľadávky, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 3. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
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Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 04.02.2020 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný majetok a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 3. kola VPK.

V Nitre, dňa 14.01.2020
JUDr. Marek Ďuran, správca

K004854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Diana Farkasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovce 111, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/220/2019 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/220/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 22.11.2019, spisová značka 32OdK/220/2019-19 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Diana Farkasová, narodená 18.05.1973, bytom Andovce
111, 941 23 Andovce, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 231/2019 dňa 29.11.2019 pod číslom K101528
a nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2019.
Ing. Ladislav Bódi, správca dlžníka Diana Farkasová, narodená 18.05.1973, bytom Andovce 111, 941 23
Andovce týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu
podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 13.12.2019, ako i z preskúmania pomerov dlžníka a zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia §166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Diana Farkasová po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje
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náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje,
že sa konkurz vyhlásený na majetok Diana Farkasová, narodená 18.05.1973, bytom Andovce 111, 941 23
Andovce končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka Diana Farkasová, narodená 18.05.1973, bytom Andovce 111, 941 23
Andovce v zmysle § 167v ods. 1 zrušuje.
V Nitre, dňa 14.01.2020

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K004855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohunický Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alekšince 279, 951 22 Alekšince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/279/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/279/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 32OdK/279/2019 S293 možno nahliadať v
sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9,00 hod do 11,00 hod a od 13,00
hod do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú
písomne na adresu kancelárie správcu, e-mailom alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne číslo 0905661269 a e-mailovú adresu: pinter@akpinter.sk .
JUDr. Tomáš Pintér správca

K004856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohunický Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alekšince 279, 951 22 Alekšince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/279/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/279/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Pintér správca v oddlžení dlžníka Lukáš Bohunický, nar. 1.1.1986, bytom Alekšince 279, 951 22
Alekšince, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom
popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre
popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je v Prima banka, a.s., IBAN: SK32
3100 0000 0040 1012 5200. Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm.
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a) musí byť podané na predpísanom tlačive.

K004857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohunický Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alekšince 279, 951 22 Alekšince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/279/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/279/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca v oddlžení dlžníka : Lukáš
Bohunický, nar. 1.1.1986, bytom Alekšince 279, 951 22 Alekšince, ( ďalej len „Dlžník“), oznamujem že,
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn 32OdK/279/2019-32 zo dňa 7.1.2020 vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a za správcu bol ustanovený JUDr. Tomáš Pintér, sídlo kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno,
značka S293. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 7/2020 dňa
13.1.2020.. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú
povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the Lukáš Bohunický, nar. 1.1.1986, bytom Alekšince 279, 951 22 Alekšince, (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra 32OdK/279/2019-32 on
date 7.1.2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published on 13.1.2020. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor
have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to
lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to
the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská
republika.. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be
taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable. The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered
receivable. The registration has to provide information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. In case
of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the security
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right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§
28, section 4BRA). The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in Euro currency. Documents proving the information provided in the registration form have to
be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in
the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated.
Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered
security rights lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose
place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.
JUDr. Tomáš Pintér, trustee of the bankrupt.

K004858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Niszler Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bártoková 24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/196/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/196/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca dlžníka: Juraj Niszler, nar. 11.03.1967, bytom 943 01 Štúrovo, t.č. Bártoková 24,
943 01 Štúrovo, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Niszler, s miestom podnikania Kossúthova 734/18, 943
01 Štúrovo, IČO: 30 334 268 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s 167n ods.1 druhá veta a § 167p zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ZKR“ vyhlasujem III. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku 199/2019 dňa 15.10.2019 : Nehnuteľnosť: Pozemok: číslo parcely:
3910/141, druh pozemku: ostatná plocha, výmera:78 m2, číslo listu vlastníctva: 5424, katastrálne územie:
Štúrovo, Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný
pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie, Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce , podiel: 1/1,
súpisová hodnota majetku: 500,- eur
(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Jedná sa o 3. kolo verejného ponukového konania Predmetu
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Juraj Niszler – KONKURZ - Verejné
ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených sedem (7) kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznámenia o konaní 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. Minimálna výška ponuky nie je stanovená
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN SK02 0200 0000 0028 3424 5142. 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.
4. Otváranie obálok 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
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dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
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.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania 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, 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.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese pinter@akpinter.sk

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K004859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastorek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1769 / 20, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/105/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/105/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
spravujúci majetok úpadcu : Milan Pastorek, nar. 23.04.1962, bytom Lipová 1769/20, 947 01 Hurbanovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Pastorek - PEEMSTAV, s miestom podnikania Lipová 1769/20,
947 01 Hurbanovo, IČO: 35 464 291
v y h l a s u j e v konkurznej veci č.k. 32OdK/105/2019, v súlade s §
167p zákona č. 7/2005 Z.z., 2. kolo ponukového konania na nehnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej
podstaty úpadcu, zverejnený správcom v OV č. 187/2019, dňa 27.9.2019 a to ako súpisová položka č:
4. Nehnuteľnosť – parcela CKN parc.č. 4449/8 o výmere 525 m2, druh zastavané plochy a nádvoria, LV 967,
okres Komárno, obec Chotín, KÚ Chotín, spoluvlastnícky podiel 1/5, Súpisová hodnota 294 €
6. Nehnuteľnosť – stavba súp. č. 475 postavená na parcele CKN parc.č. 4449/8, druh rodinný dom LV 967, okres
Komárno, obec Chotín, KÚ Chotín, spoluvlastnícky podiel 1/5, Súpisová hodnota 4.700 €
Súpisové položky sa budú predávať ako celok za minimálne 75 % súpisovej ceny.
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Obhliadka: Poskytnutie ďalších informácií sa uskutoční v čase po dohode so správcom ( tel.č: 0907 734 692,
email : judrjaromirvalent@stonline.sk ).
Podmienky účasti : Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
a) bude zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie –
NEOTVÁRAŤ“ a spisová značka „č.k. 32OdK/105/2019“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent ,
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok,
d) bude priložená kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu
vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK1209000000005164299187,
e) bude obsahovať prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.3.2020,
f) bude obsahovať označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny
v prípade, že záujemca nebude úspešný.
Lehoty : Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“
tohto oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam.
Ponuky záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Oprávnené osoby si môžu uplatniť zákonné právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty do 28. dňa vrátane
od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku u správcu.
Hodnotiace kritériá : V 2. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka, minimálne
však za 75 % súpisovej ceny.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.

Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva obchodného
podielu znáša kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 15 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.

JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 14.1.2020

K004860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Pavlovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2178/25, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 719 241
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/119/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/119/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto oznamuje, že do jeho kancelárie bola doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty vo vyššie uvedenej konkurznej veci. Ide o prihlášku veriteľa: BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, konajúca na území SR, IČO: 542 097 902, celková suma prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky:
2.262,88 EUR
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K004861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastorek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1769 / 20, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/105/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/105/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
spravujúci majetok úpadcu : Milan Pastorek, nar. 23.04.1962, bytom Lipová 1769/20, 947 01 Hurbanovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Pastorek - PEEMSTAV, s miestom podnikania Lipová 1769/20,
947 01 Hurbanovo, IČO: 35 464 291
v yhla s u je
v konkurznej veci č.k. 32OdK/105/2019, v súlade s
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z., 3. kolo ponukového konania na hnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej
podstaty úpadcu, zverejnený správcom v OV č.187/2019 dňa 27.9.2019 a to ako súpisová položka
č: 8. Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti
PEEMSTAV
s.r.o.
,
so
sídlom
Lipová
1769/20,
947
01
Hurbanovo,
IČO:
46690409,
Súpisová hodnota : 5.000 €
Súpisová položka sa bude predávať za najvyššiu ponúknutú cenu.
Obhliadka:
Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka majetku sa uskutoční v čase po dohode so správcom (
tel.č: 0907 734 692, email : judrjaromirvalent@stonline.sk ).
Podmienky účasti :

Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:

a) bude zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie –
NEOTVÁRAŤ“ a spisová značka „č.k. 32OdK/105/2019“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent ,
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný súbor vecí
ako celok,
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d) kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v SLSP,
a.s., IBAN : SK12 0900 0000 0051 6429 9187 ,
e) prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 28.2.2020,
f) označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny v prípade, že
záujemca nebude úspešný.
Lehoty : Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky
účasti“ tohto oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam.
Ponuky záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá : V 3. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný obchodný podiel,
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva a zápisom
v obchodnom registri znáša kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.
JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 14.1. 2020

K004862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Sárközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Peter -, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/278/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/278/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: Róbert Sárközi, nar.: 18.12.1965, bytom 946 57 Svätý Peter, týmto
oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: Školská 3, Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do
15.00 hod.. Termín je možné vopred dohodnúť na tel. č.: 037/6512 745.
v Nitre, dňa 14.01.2020

JUDr. Ladislav Barát,
správca
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K004863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Sárközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Peter -, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/278/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/278/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Róbert Sárközi, nar.: 18.12.1965, bytom 946 57 Svätý Peter,
v zmysle §32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR je vedený v Tatra banke, a.s., č.ú.:
2925840107/1100, IBAN: SK33 1100 0000 0029 2584 0107, BIC (SWIFT): TATRSKBX. Kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky (t.j. do 01.04.2020), pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
v Nitre dňa 14.01.2020

JUDr. Ladislav Barát
správca

K004864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Rybár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 513/12, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/244/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/244/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Vladimír Rybár, nar. 27.11.1968, bytom Červenej armády 513/12, 941 01 Bánov (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/244/2019 zo dňa 12.12.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 245/2019 zo dňa 19.12.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Fadi Fardous,
Štúrova 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 28OdK/244/2019. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
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Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Vladimír Rybár, nar. 27.11.1968, bytom Červenej armády 513/12, 941 01
Bánov, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Court Nitra, No. 28OdK/244/2019 dated on 12th of December 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 245/2019 on 19th 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. Fadi Fardous, Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, Slovak republik, to the No. 28OdK/244/2019. 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
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.
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The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Nitre, dňa 14.01.2020
In Nitra, on 14th of January 2020
JUDr. Fadi Fardous, správca
JUDr. Fadi Fardous, trustee

K004865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Racko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 476 / 44, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1968
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/192/2019 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/192/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com
28OdK/192/2019 S1820

Ponukové konanie – 2. kolo
V zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci speňaženia majetku
dlžníka Juraj Racko, nar. 24.02.1968, Kvetná 476/44, 943 42 Gbelce (ďalej len „úpadca“) týmto vyhlasujem 2.
kolo ponukového konania na predaj nižšie uvedeného majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle súpisu
vykonaného správcom dňa 08.11.2019, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 224/2019 zo dňa 20.11.2019.
Majetok ktorý správca ponúka na predaj predstavuje:
Súpisová zložka č. 1. - Mobilný telefón značky HUAWEI CUN-L01, 8GB, CUN-L01C577B130, ktorý
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v decembri 2019 bude mať 2 roky. Telefón je používaný.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 50,00 EUR.
Vyzývam záujemcov, aby predložili správcovi cenové ponuky za vyššie uvedenú vec. Záujemcovia doručia svoje
cenové ponuky správcovi na adresu Správcovský dom, k.s., Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01 Partizánske
v zalepenej obálke s výrazným označením „ KONKURZ sp. zn. 28OdK/192/2019 –NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do
10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku .
Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, teda „Mobil“, označenie záujemcu
spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné údaje záujemcu, návrh kúpnej ceny
a označenie IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu cenu pre prípad, že
tento sa nezapočíta na kúpnu cenu.
Prílohou predloženej ponuky musí byť aj doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu,

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo
výške 100% ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 281922019 tak, aby bola
na účet správcu pripísaná najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu;
S víťazom ponukového konania uzatvorí správca kúpnu zmluvu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na emailovej adrese spravcovskydom@gmail.com.

V Topoľčanoch 14.01.2020

Správcovský dom, k.s.
v zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K004866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Rybár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 513/12, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/244/2019 S1316
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Okresný súd Nitra
28OdK/244/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Vladimír
Rybár, nar. 27.11.1968, bytom Červenej armády 513/12, 941 01 Bánov v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Nitra, sp. zn. 28OdK/244/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu
úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK18 1111 0000 0010 5869
3000, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Nitre, dňa 14.01.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fodorová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstvevná 518/1, 935 61 Hronovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1971
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/117/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/117/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka Jolana Fodorová, nar. 04.10.1971,
bytom Družstevná 518/1, 935 61 Hronovce (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n
ods. 1, § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
KOLO: TRETIE
Predmet:
Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por. č. 4. až por. č. 6. ako Súbor majetku č. 1, a to:
·

nehnuteľnosti zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami por. č. 4. až por. č. 6.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 209/2019 pod K094924
dňa 29.10.2019.

Poradové
číslo

Katastrálne
územie

LV

Druh
Výmera
pozemku
(m2)
trvalý trávny
327
porast

Par.
č.

4.

Pastovce

1033

5.

Pastovce

1033

6.

Pastovce

nie
je viničný
evidovaný domček

Parcely
Spoluvlastnícky
registra typu podiel

1212 C

1/2

vinica

1212

1213 C

1/2

-

-

1/2

-

Súpisová
hodnota
za
spoluvlastnícky podiel v EUR
102,07
378,32
500,-

(ďalej aj ako „Súbor majetku č. 1“)
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Súpisové zložky majetku: nehnuteľnosti
Identifikácia: nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území Pastovce
Podstata: všeobecná
Dátum a dôvod zápisu: oznámené Okresným úradom Levice, GKÚ Bratislava, uvedené v Návrhu na vyhlásenie
konkurzu
Lehota: lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej ponuky záujemcu na Súbor majetku č. 1 spolu s označením
záujemcu, predmetu speňaženia (Súbor majetku č. 1) a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., SNP 56, 934 01 Levice, v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka
musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE
29OdK/117/2019“. Záujemca - fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca právnická osoba - je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného
alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej
osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu
meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku
konkurzu: 29OdK/117/2019. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na emailovej adrese: levice@gbkr.sk
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 291172019.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie nehnuteľnosti, náklady
spojené s návrhom na vklad a vypracovanie kúpnej zmluvy je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Nehnuteľnosti sa speňažujú ako „stoja a ležia“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K004868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kéri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Sľažany 587, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/251/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/251/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Vladimír Kéri,
nar. 08.06.1986, bytom Horné Sľažany 587, 951 71 Sľažany v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Šturová 21,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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949 01 Nitra, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 14.01.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kraus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajtava 44, 943 65 Bajtava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/206/2019 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/206/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com
29OdK/206/2019 S1820

Ponukové konanie – 2. kolo
V zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci speňaženia majetku
dlžníka Jozef Kraus, nar. 09.11.1983, 943 65 Bajtava 44 (ďalej len „úpadca“) týmto vyhlasujem 2. kolo
ponukového konania na predaj nižšie uvedeného majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle súpisu
vykonaného správcom dňa 08.11.2019, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 224/2019 zo dňa 20.11.2019.
Majetok ktorý správca ponúka na predaj predstavuje:
Súpisová zložka č. 1. - Motocykel značky YUKI, EČ: NZ125AL, VIN: LF3XCB0078D000357, rok výroby
2008. Motocykel je nepojazdný.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 100,00 EUR.
Vyzývam záujemcov, aby predložili správcovi cenové ponuky za vyššie uvedenú vec. Záujemcovia doručia svoje
cenové ponuky správcovi na adresu Správcovský dom, k.s., Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01 Partizánske
v zalepenej obálke s výrazným označením „ KONKURZ sp. zn. 29OdK/206/2019 –NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do
10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku .
Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, teda „Motocykel“, označenie záujemcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné údaje záujemcu, návrh kúpnej ceny
a označenie IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu cenu pre prípad, že
tento sa nezapočíta na kúpnu cenu.
Prílohou predloženej ponuky musí byť aj doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu,

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo
výške 100% ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 292062019 tak, aby bola
na účet správcu pripísaná najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu;
S víťazom ponukového konania uzatvorí správca kúpnu zmluvu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na emailovej adrese spravcovskydom@gmail.com.

V Topoľčanoch 14.01.2020

Správcovský dom, k.s.
v zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K004870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Persei Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Búč 155, 946 35 Búč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1973
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/205/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/205/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY:
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G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Tibor Persei, nar. 08.02.1973, bytom
Búč 155, 946 35 Búč, t.č. Sv. Štefana 57, 943 01 Štúrovo, týmto oznamuje súpis nehnuteľných vecí patriacich
do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra,
Slovenská republika, IČO: 42 499 500 0014:
Hodnoty stanovené podľa zákona o miestnych daniach.

Por.
č.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Popis
zastavaná
plocha
nádvorie
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
záhrada
orná pôda
orná pôda

a

Kat.
územie

LV

Výmera
(m2)

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová hodnota za spoluvlastnícky
podiel v €

Moča

2179 2330

147

3/8

101,98

Moča
Moča
Moča
Moča
Moča
Moča
Moča
Moča
Moča

2179
2179
2179
2179
2179
2582
2582
2582
2582

1583
1270
131
137
2028
4140
1252
606
12

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/4
3/4
3/4
3/4

412,57
330,99
34,14
7,49
110,80
2 157,98
1 737,15
315,88
6,26

Par. č.

2331
3027/1
3027/3
3028/1
3028/3
3356/4
3360/15
3693/1
3693/2

K004871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kéri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Sľažany 587, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/251/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/251/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Vladimír Kéri, nar. 08.06.1986, bytom Horné Sľažany 587, 951 71 Sľažany (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/251/2019 zo dňa 12.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
246/2019 zo dňa 20.12.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Fadi Fardous,
Štúrova 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 29OdK/251/2019. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Vladimír Kéri, nar. 08.06.1986, bytom Horné Sľažany 587, 951 71
Sľažany (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Nitra, No. 29OdK/251/2019 dated on 12th of December 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 246/2019 on 20th of December 2019.
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The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Fadi Fardous, Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, Slovak republik, to the No. 29OdK/251/2019. 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Nitre, dňa 14.01.2020
In Nitra, on 14th of January 2020
JUDr. Fadi Fardous, správca
JUDr. Fadi Fardous, trustee

K004872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kéri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Sľažany 587, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/251/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/251/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Vladimír Kéri,
nar. 08.06.1986, bytom Horné Sľažany 587, 951 71 Sľažany v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Nitra, sp. zn. 29OdK/251/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK18 1111 0000 0010 5869 3000, vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Nitre, dňa 14.01.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Guštara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 16, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/268/2019 S1316
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Okresný súd Nitra
29OdK/268/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Ján Guštara,
nar. 13.07.1967, bytom Ľ. Štúra 16, 940 02 Nové Zámky v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Šturová 21, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 14.01.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Guštara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 16, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/268/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/268/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Ján Guštara, nar. 13.07.1967, bytom Ľ. Štúra 16, 940 02 Nové Zámky (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/268/2019 zo dňa 18.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
248/2019 zo dňa 27.12.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Fadi Fardous,
Štúrova 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 29OdK/268/2019. 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
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pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Ján Guštara, nar. 13.07.1967, bytom Ľ. Štúra 16, 940 02 Nové Zámky
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Nitra, No. 29OdK/268/2019 dated on 18th of December 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 248/2019 on 27th 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. Fadi Fardous, Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, Slovak republik, to the No. 29OdK/268/2019. 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.
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The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
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
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2015.
V Nitre, dňa 14.01.2020
In Nitra, on 14th of January 2020
JUDr. Fadi Fardous, správca
JUDr. Fadi Fardous, trustee

K004875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Guštara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 16, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/268/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/268/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Ján Guštara,
nar. 13.07.1967, bytom Ľ. Štúra 16, 940 02 Nové Zámky v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Nitra, sp. zn. 29OdK/268/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK18 1111 0000 0010 5869 3000, vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Nitre, dňa 14.01.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Sárköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/258/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/258/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Zlatica
Sárköziová, nar. 03.04.1986, bytom Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Šturová 21, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 14.01.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Sárköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/258/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/258/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Zlatica Sárköziová, nar. 03.04.1986, bytom Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31OdK/258/2019 zo dňa 19.12.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 250/2019 zo dňa 31.12.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Fadi Fardous,
Štúrova 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 31OdK/258/2019. 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,
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ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Zlatica Sárköziová, nar. 03.04.1986, bytom Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý
Peter (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Nitra, No. 31OdK/258/2019 dated on 19th of December 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 250/2019 on 31st 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. Fadi Fardous, Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, Slovak republik, to the No. 31OdK/258/2019. 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
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the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Nitre, dňa 14.01.2020
In Nitra, on 14th of January 2020
JUDr. Fadi Fardous, správca
JUDr. Fadi Fardous, trustee
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K004878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Sárköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/258/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/258/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Zlatica
Sárköziová, nar. 03.04.1986, bytom Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Nitra, sp. zn. 31OdK/258/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu
úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK18 1111 0000 0010 5869
3000, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Nitre, dňa 14.01.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kukučka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 1567/5, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1979
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/119/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/119/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
ADVO INSOLVENCY, k.s., správca dlžníka: Jozef Kukučka, nar. 14.05.1979, bytom Mojmírova 1567/5, 953 01
Zlaté Moravce, sp. zn.: 23OdK/119/2019 preskúmaním pomerov dlžníka dospel k záveru, že dlžník je vlastníkom
hnuteľnej veci tak, ako to bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019.
Uvedená súpisová zložka však v súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR prestala podliehať konkurzu. Na základe
uvedeného správca preto vylúčil zo súpisu majetku predmetnú súpisovú zložku; vylúčenie súpisovej zložky
majetku zo súpisu majetku je publikované v Obchodnom vestníku č. 7/2020 zo dňa 13.01.2020.
Na základe týchto skutočností a vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K004880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Müllerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. Lúky 1113/17, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/260/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/260/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Mariana
Müllerová, nar. 14.10.1975, bytom Sídl. Lúky 1113/17, 952 01 Vráble, t.č. Za Humnami 47, 949 01 Nitra v súlade
s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že
dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Šturová 21, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 –
15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 14.01.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Müllerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. Lúky 1113/17, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/260/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/260/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Mariana Müllerová, nar. 14.10.1975, bytom Sídl. Lúky 1113/17, 952 01 Vráble, t.č. Za Humnami 47, 949 01 Nitra
(ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32OdK/260/2019 zo dňa
19.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 250/2019 zo dňa 31.12.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
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reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Fadi Fardous,
Štúrova 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 32OdK/260/2019. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
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registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Mariana Müllerová, nar. 14.10.1975, bytom Sídl. Lúky 1113/17, 952 01 Vráble,
t.č. Za Humnami 47, 949 01 Nitra (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Nitra, No. 32OdK/260/2019 dated on 19th of December 2019 bankruptcy procedure
was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial
bulletin of Slovak republic No. 250/2019 on 31th 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. Fadi Fardous, Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, Slovak republik, to the No. 32OdK/260/2019. 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
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
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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 Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Nitre, dňa 14.01.2020
In Nitra, on 14th of January 2020
JUDr. Fadi Fardous, správca
JUDr. Fadi Fardous, trustee

K004882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Müllerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. Lúky 1113/17, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/260/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/260/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Mariana
Müllerová, nar. 14.10.1975, bytom Sídl. Lúky 1113/17, 952 01 Vráble, t.č. Za Humnami 47, 949 01 Nitra v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 32OdK/260/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7
ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky
IBAN č. SK18 1111 0000 0010 5869 3000, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Nitre, dňa 14.01.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca
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K004883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Nikoleta Keresztesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
24.09.1981 259, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1981
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/203/2019 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/203/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Mgr.
Nikoleta Keresztesová, nar. 24.09.1981, bytom Tešmák 259, 936 01 Šahy, oznamuje, že podľa doterajších
zistení dlžník nevlastní majetok podliehajúci konkurzu.
Podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov 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.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia za účelom
preskúmania pomerov dlžníka, oznámili tieto podnety správcovi a zároveň uhradili zálohu na trovy týchto šetrení v
lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účet je vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027 0166 8045.
V Nitre dňa 14.01.2020
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K004884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viola Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvor Mikuláš 658, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/130/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/130/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Viola Rusnák, nar.: 19.09.1978, bytom Dvor Mikuláš č. 658, 941 35 Dubník
(ďalej ako „dlžník“), vedenom pod sp.zn.: 29OdK/130/2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhá veta v spojení
s ust. § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZoKR“) vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru nehnuteľností menšej hodnoty,
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
1. Špecifikácia predávaného majetku
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Nová Vieska, obec: Nová Vieska, okres: Nové Zámky, štát: Slovenská republika, ktoré sú
zapísané na LV č. 1107 ako:
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis
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616/1
Trvalý trávnatý porast
1039
E
1/4
103,90 €
617/1
Trvalý trávnatý porast
842
E
1/4
84,20 €
680/1
Trvalý trávnatý porast
205
E
1/4
20,50 €
681/1
Trvalý trávnatý porast
230
E
1/4
23,-€
1412/2
Orná pôda
856
E
1/4
171,20 €
1734/1
Orná pôda
5377
E
1/4
1.075,40 €
1957/2
Orná pôda
5363
E
1/4
1.072,60 €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Nová Vieska, obec: Nová Vieska, okres: Nové Zámky, štát: Slovenská republika, ktoré sú
zapísané na LV č. 321 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
219/2
záhrada
902
C
1/3
902,- €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Nová Vieska, obec: Nová Vieska, okres: Nové Zámky, štát: Slovenská republika, ktoré sú
zapísané na LV č. 320 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
224/2
Zastavaná plocha a nádvorie
658
C
4/72
109,66 €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Nová Vieska, obec: Nová Vieska, okres: Nové Zámky, štát: Slovenská republika, ktoré sú
zapísané na LV č. 318 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
226
záhrada
363
C
2/45
48,40 €

Predmetné nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor nehnuteľností menšej hodnoty v celosti.
2. Cena majetku určeného na predaj
V 1. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedený súbor nehnuteľností menšej hodnoty na
predaj v súlade s ust. § 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 29OdK/130/2019 – Nehnuteľnosti – a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 29OdK/130/2019 Viola Rusnák – Nehnuteľnosti - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
05.02.2020, na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie súboru nehnuteľností zapísaných na LV č. 1107, 321, 320 a 318, pre kat. úz. Nová Vieska,
ktoré musí byť zhodné s označením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení verejného ponukového
konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
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s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní akceptujú skutočnosť, že úspešný
záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu verejného
ponukového konania.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK , s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
V Nitre, dňa 14.01.2020

JUDr. Roman Nagy, správca

K004885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Taliga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 41/11, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/250/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/250/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis konkurznej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Peugeot 306, EČV: LV-435ET, VIN: VF37ENFZE32704666, šedá metalíza,
r.v. 1999
stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná,
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.- EUR

úpadcu:

1/1

Levice, dňa 14.1.2020

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K004886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Taliga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 41/11, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/250/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/250/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ľuboš Taliga, nar. 14.03.1992, bytom Záhradná 41/11, 935 56 Mýtne Ludany (ďalej len "dlžník"),
vyhlasuje v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Peugeot 306, EČV: LV-435ET, VIN: VF37ENFZE32704666, šedá metalíza,
r.v. 1999
stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná,
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.- EUR

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

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE OMV Ľuboš Taliga – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK48 1111 0000 0016 0891 7006, vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po
podpise kúpnej zmluvy.
Miesto prevzatia predmetu kúpy: Záhradná 41/11, 935 56 Mýtne Ludany
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prepisom na príslušnom dopravnom inšpektoráte a s prevzatím
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predmetu kúpy znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím predmetu kúpy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zložená suma
na kúpnu cenu v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú suma na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým,
že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

V Leviciach, dňa 14.1.2020

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K004887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Chalas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 2926/21, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/232/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/232/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti GRAND T.CH., s.r.o., IČO: 36 265 136
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0.- Eur
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok):1/1

·

nehnuteľnosti, ktoré sú v podiely 12/4200 pod B141 na meno dlžníka zapísané na liste vlastníctva č. 10563,
vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie: Rača, obec: BA-m.č.
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Rača, okres: Bratislava III ako:

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo
2048/ 2
2048/ 11
2107/ 1
2107/ 2
2107/ 7
2107/ 12
2133/ 17
2133/ 18
5264/ 1
5264/ 2
5264/ 3
6121/ 1
6121/ 3
6121/ 22
6121/ 25
6121/ 50
6121/ 89
6137/ 3

Výmera v m2
283
15
2290
5
262
22
83
13
1013
3313
20926
908772
1714
3403
344
503
289
1162

Druh pozemku
záhrada
lesný pozemok
trvalý trávny porast
zastavaná plocha a nádvorie
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
záhrada
záhrada
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7.134,05 EUR
·
nehnuteľnosti, ktoré sú v podiely 12/4200 pod B143 na meno dlžníka zapísané na liste vlastníctva č. 5266, vedenom
Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie: Rača, obec: BA-m.č. Rača, okres:
Bratislava III ako:
PARCELY registra „C“
Parcelné číslo
1943/ 16
2107/ 6
2312/ 6
2445/ 11
2445/ 13
2445/ 14
2445/ 15
5257/ 26
5257/ 27
5275/ 1
5275/ 2
5275/ 4
5276/ 2
5276/ 3
5276/ 4
5276/ 5
5276/ 6
5276/ 7
5276/ 8
5276/ 9
5276/ 10
5276/ 11
5276/ 12
5276/ 13
5276/ 14
5276/ 15
5276/ 16
5276/ 17
5276/ 18
5276/ 19
5276/ 20
5276/ 21
5276/ 22
5276/ 23
5276/ 24
5276/ 25
5276/ 26
5276/ 27

Výmera v m2
756
15
27
129
34
38
44
13
436
2441
952
1323
492
406
671
415
421
550
32
951
384
380
420
460
458
449
1081
874
635
32
302
2622
124
543
33
433
455
496

Druh pozemku

ostatná plocha
trvalý trávny porast
ostatná plocha
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
záhrada
ostatná plocha
lesný pozemok
ostatná plocha
záhrada
záhrada
záhrada
vinica
vinica
trvalý trávny porast
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
vinica
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
ostatná plocha
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
záhrada
záhrada
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5276/ 28
5276/ 29
5276/ 30
5276/ 31
5276/ 32
5276/ 33
5276/ 34
5276/ 35
5276/ 36
5276/ 37
5276/ 38
5276/ 39
5276/ 40
5276/ 41
5276/ 42
5276/ 43
5276/ 44
5276/ 45
5276/ 47
5276/ 48
5276/ 49
5276/ 50
5276/ 51
5276/ 52
5276/ 53
5276/ 54
5276/ 55
5276/ 56
5276/ 57
5276/ 58
5276/ 59
5276/ 60
5276/ 61
5276/ 62
5276/ 63
5276/ 64
5276/ 65
5276/ 66
5276/ 67
5276/ 68
5276/ 69
5276/ 70
5276/ 71
5276/ 72
5276/ 73
5276/ 74
5276/ 75
5276/ 77
5276/ 96
5276/100
5276/101
5278/ 30
5278/ 41
5278/ 43
5278/ 45
5278/ 50
5278/ 51
5278/ 52
5381/ 3
5385/ 26
5403/ 1
5403/ 11
5403/ 14
5403/ 16
5486/ 1
5486/ 14
6032/ 19
6032/ 21
6032/ 22
6032/ 23
6032/ 24
6032/ 25
6036
6110/ 6
6110/ 41
6110/ 46
6110/ 49

Konkurzy a reštrukturalizácie
591
100
785
808
867
37
766
19
795
12
762
325
46
1117
19
16
16
23
505
39
29
25
36
22
735
73
589
1517
761
411
367
527
512
23
435
18
443
23
434
8
8
423
430
31
462
22
34
13
62
30
38
633
8
70
85
4
100
17
113
2291
14330
9769
4804
5524
4741
6
11371
34296
2461
2838
357
57
775
18
3105
45224
150

Deň vydania: 17.01.2020

záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
záhrada
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
vinica
zastavaná plocha a nádvorie
vinica
zastavaná plocha a nádvorie
vinica
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
vinica
vinica
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
lesný pozemok
zastavaná plocha a nádvorie
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
ostatná plocha
ostatná plocha
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
ostatná plocha
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
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6110/ 57
6113/ 2
6120/ 11
6121/ 49
6121/ 71
6121/ 75
6130/ 10
6130/ 11
6130/ 12
8131
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1186
2559
3551
37
249
1380
46
101
135
3372

lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávny porast

PARCELY registra „E“
Parcelné číslo
5263/ 4
5263/ 5
5275/ 1
5277
5281
5284
5285
5384
5402
5403
5404
5463/ 1
6024

Deň vydania: 17.01.2020

Výmera v m2
64
809
1663
509
178
1
354
166
13909
13123
9
8336
10174

Druh pozemku

lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
ostatná plocha
lesný pozemok
lesný pozemok

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.799,68 EUR

·

nehnuteľnosti, ktoré sú v podiely 12/4200 pod B141 na meno dlžníka zapísané na liste vlastníctva
č. 9258, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie:
Rača, obec: obec: BA-m.č. Rača, okres: Bratislava III ako:

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

5278/ 1

721

záhrada

5278/ 3

446

záhrada

5278/ 4

36

zastavaná plocha a nádvorie

5278/ 5

248

záhrada

5278/ 8

445

záhrada

5278/ 9

33

zastavaná plocha a nádvorie

5278/ 10

362

záhrada

5278/ 11

39

zastavaná plocha a nádvorie

5278/ 12

338

záhrada
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5278/ 14

292

záhrada

5258/ 15

38

záhrada

5278/ 16

283

záhrada

5278/ 17

283

záhrada

5278/ 18

49

lesný pozemok

5278/ 19

89

záhrada

5278/ 20

213

záhrada

5278/ 21

282

lesný pozemok

5278/ 31

4

záhrada

5278/ 33

114

záhrada

5278/ 35

2

zastavaná plocha a nádvorie

5278/ 37

31

záhrada

5278/ 39

7

záhrada

5278/ 46

76

záhrada

6110/ 40

10687

ostatná plocha

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 114,35 EUR

·

nehnuteľnosti, ktoré sú v podiely 12/4200 pod B141 na meno dlžníka zapísané na liste vlastníctva
č. 9252, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie:
Rača, obec: obec: BA-m.č. Rača, okres: Bratislava III ako:

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

2269/ 3

27

ostatná plocha

2271/ 12

97

záhrada

2271/ 19

124

záhrada

2271/ 22

4

zastavaná plocha a nádvorie

2271/ 24

63

záhrada
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2271/ 25

72

záhrada

2271/ 31

5

zastavaná plocha a nádvorie

2271/ 34

2

zastavaná plocha a nádvorie

2271/ 36

8

zastavaná plocha a nádvorie

5172/ 57

91

záhrada

5264/ 5

523

lesný pozemok

5264/ 8

1406

lesný pozemok

5264/ 15

26

lesný pozemok

5274/ 3

2474

lesný pozemok

6091/ 6

675

lesný pozemok

6120/ 3

10469

lesný pozemok

6120/ 8

536

lesný pozemok

6121/ 34

7

zastavaná plocha a nádvorie

6121/ 57

18211

lesný pozemok

6121/ 74

366397

lesný pozemok

6121/ 90

1

lesný pozemok

6122/ 4

237

lesný pozemok

6130/ 9

671

lesný pozemok

6143/ 2

238

lesný pozemok

19176/ 19

506

lesný pozemok

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.050,22 EUR

·

nehnuteľnosti, ktoré sú v podiely 12/4200 pod B142 na meno dlžníka zapísané na liste vlastníctva
č. 10836, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom, pre katastrálne
územie: Rača, obec: obec: BA-m.č. Rača, okres: Bratislava III ako:

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku
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82

Deň vydania: 17.01.2020

záhrada

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,62 EUR

Levice, dňa 14.1.2020

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K004888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 315, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 550 680
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23K/2/2019 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/2/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu oznamuje v súlade s ust. § 28 ods.3 ZKR, že do kancelárie správcu bola doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovenská republika Inšpektorát
práce Nitra, Jelenecká 49, Nitra, IČO: 00398551 v celkovej výške 7.000,00 EUR, ktorú zapísal do zoznamu
pohľadávok.
V Nitre, dňa 20.12.2019

K004889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Monika Bíliková podnikajúca pod obchodným
menom Monika Bíliková IČO: 37079221
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Kaštieľom 549/7, 941 44 Hul
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/95/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/95/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníčky Monika Bíliková nar.06.06.1971, bytom Za Kaštieľom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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549/7, 941 44 Hul, podnikajúca pod obchodným menom Monika Bíliková, IČO: 37079221, s miestom podnikania
Za Kaštieľom 549/7, 941 44 Hul, 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 14.01.2020

JUDr.Peter Bojda

K004890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mlkvy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 64, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 28K/11/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/11/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Mlkvy nar.22.07.1978, bytom 941 35 Dubník 64
v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
majetku všeobecnej podstaty.
Popis
zostatok finančných prostriedkov na bankovom účte úpadcu

V Nitre, dňa 14.01.2020

Súpisná hodnota
688,63,-€

Deň a dôvod zapísania
14.01.2020
majetok úpadcu podľa §67 ods.1 písm.a) ZKR

JUDr.Peter Bojda

K004891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Nálepová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Semerovce 37, 935 84 Horné Semerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/115/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/115/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníčky Dana Nálepová nar.28.02.1966, bytom 935 84 Horné
Semerovce 37, t.č.Kapitána Nálepku 9/11, 934 05 Levice vyhlasuje podľa ustanovenia § 167p zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 2.kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
Predmet ponukového konania
Peňažná pohľadávka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 dlžníka

Deň vydania: 17.01.2020

Právny dôvod vzniku

Suma Mena

Regional Clientis, s.r.o., IČO: 46380027, Špitálska 2905,94501 Komárno Rozsudok Okresného súdu Levice sp.zn.11C/76/2012 302,- EUR

Predmet ponukového konania zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, bol zverejnený v obchodnom vestníku
183/2019 dňa 23.09.2019.
Súpisová hodnota: najvyššia suma predložená záujemcom
Lehota na predkladanie ponúk
15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky
1. Záujemcovia o kúpu musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej
kúpnej sumy, doručiť správcovi v lehote do 15 dní od zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku, na adresu
kancelárie správcu: JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra –
Dražovce, a to v zalepenej obálke s označením konkurz 29OdK/115/2019.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. Súčasne s uplatnenou ponukou je záujemca povinný zaslať na e-mail správcu: judr.peterbojda@gmail.com
potvrdenie o úhrade kúpnej ceny a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú
zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Úhradu kúpnej ceny je potrebné uskutočniť na bankový účet č.ú.
SK3883300000002601290313, SWIFT: FIOZSKBAXXX, kde je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola kúpna cena v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak sa peňažnú
pohľadávku podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o peňažnú pohľadávku prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju 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.
V Nitre, dňa 14.01.2020

JUDr.Peter Bojda

K004892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Nálepová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Semerovce 37, 935 84 Horné Semerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/115/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/115/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníčky Dana Nálepová nar.28.02.1966, bytom 935 84 Horné
Semerovce 37, t.č.Kapitána Nálepku 9/11, 934 05 Levice vyhlasuje podľa ustanovenia § 167p zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 1.kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
Predmet ponukového konania
Peňažná pohľadávka
Názov dlžníka

Právny dôvod vzniku

Suma

Mena

Denisa Vrzalová, Maláš 28, 93567 Maláš

Rozsudok Okresného súdu Levice

424,-

EUR

Predmet ponukového konania zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, bol zverejnený v obchodnom vestníku
183/2019 dňa 23.09.2019.
Súpisová hodnota: najvyššia suma predložená záujemcom
Lehota na predkladanie ponúk
15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky
1. Záujemcovia o kúpu musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej
kúpnej sumy, doručiť správcovi v lehote do 15 dní od zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku, na adresu
kancelárie správcu: JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra –
Dražovce, a to v zalepenej obálke s označením konkurz 29OdK/115/2019.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. Súčasne s uplatnenou ponukou je záujemca povinný zaslať na e-mail správcu: judr.peterbojda@gmail.com
potvrdenie o úhrade kúpnej ceny a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú
zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Úhradu kúpnej ceny je potrebné uskutočniť na bankový účet č.ú.
SK3883300000002601290313, SWIFT: FIOZSKBAXXX, kde je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola kúpna cena v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak sa peňažnú
pohľadávku podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o peňažnú pohľadávku prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju 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.

V Nitre, dňa 14.01.2020

JUDr.Peter Bojda
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K004893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Gašparová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Kubín 0, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Radová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/425/2019 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/425/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Veronika Radová, správca dlžníka: Margita Gašparová, nar. 27.08.1964, Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 2OdK/425/2019, že v súlade s
ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu
na adrese: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po – Pia od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. splnomocnenia.
JUDr. Veronika Radová, správca

K004894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Gašparová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Kubín 0, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Radová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/425/2019 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/425/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Číslo účtu IBAN: SK86 0200 0000 0030 0816 8995
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Informácia pre príjemcu: spisová značka konania

V zmysle § 32 ods. 7 ZoKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZoKR: 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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K004895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Jozef Suriak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodno 45, 023 34 Lodno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.1.1957
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/46/2017 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/46/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Jozef Suriak, nar.18.1.1957, Lodno 45, 023 34 Lodno v
súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca dlžníka BMK Konkurz,k.s., so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, oznamuje,
že bol splnený rozvrh výťažku a z tohto dôvodu konkurz sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku
sa
konkurz
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K004896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Lehotská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 402, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.1.1977
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/238/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/238/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

BMK Konkurz,k.s., správca dlžníka Katarína Lehotská, nar.13.1.1977, Liptovská Porúbka 402, 033 01 Liptovský
Hrádok, sp.zn. 3OdK/238/2019 týmto podľa § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.
Zároveň týmto vyzývame, veriteľov úpadcu, ktorí sa prihlásili do konkurzného konania, aby nám poštou na
adresu kancelárie správcu BMK Konkurz,k.s., Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, prípadne elektronicky na
emailovú adresu bmkkonkurz@gmail.com oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare IBAN
prípadne variabilný symbol, na ktorý budú poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok z konečného rozvrhu výťažku.
Ing. Ladislava Bátoryová, BMK Konkurz,k.s., správca

K004897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Červený
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 231/21, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/317/2019 S1509
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
3OdK/317/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Ivan Červený, nar. 06.01.1962, trvale bytom Legionárska 231/21, 010 01
Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Ivan Červený SANOVA, s miestom podnikania Legionárska 21, 010
01 Žilina, IČO: 10 949 593, týmto oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn.
3OdK/317/2019 zverejneného v OV č. 231/2019 zo dňa 29.11.2019 pod č. K101611, že v zmysle ustanovenia § 8
ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, počas
pracovných dní v úradných hodinách od 08:00 hod. do 14:45 hod. Možnosť nahliadať do správcovského spisu
majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z obch. registra, platného OP, resp.
plnej moci. V prípade záujmu o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si termín vopred buď
písomne na uvedenej adrese, e-mailom na andrea.buricova@gmail.com alebo telefonicky na +421 911 881 884.
Mgr. Andrea Buricová, správca

K004898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Červený
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 231/21, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/317/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/317/2019
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. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
Ako správca úpadcu Ivan Červený, nar. 06.01.1962, trvale bytom Legionárska 231/21, 010 01 Žilina,
podnikajúceho pod obchodným menom Ivan Červený SANOVA, s miestom podnikania Legionárska 21, 010 01
Žilina, IČO: 10 949 593, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu v Žiline vyhlásený
konkurz sp. zn. 3OdK/317/2019. Oznámenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v OV č. 231/2019 zo dňa
29.11.2019 pod č. K101611. Za správcu bola ustanovená Mgr. Andrea Buricová, so sídlom Hviezdoslavovo nám.
27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268, značka správcu: S1509.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. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
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. Ustanovenie §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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky, ako uplatnenie práva na súde (§167l
ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami sú: a) meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo; po b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu, alebo názov a sídlo úpadcu; c) právny vznik pohľadávky; d) poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty; e) celková suma pohľadávky; f) podpis (§29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v
mene euro, 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, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu majetku, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR) Odsek 9 sa použije
rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť, ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000
As the trustee of bankrupt Ivan Červený born 06.01.1962, permanently resided: Legionárska 231/21, 010 01 Žilina
(hereinafter as "bankrupt") is our responsibility to inform you, that the district Court in Žilina made the Decision No.
3OdK/317/2019 which was published in the Commercial bulletin No. 231/2019 from 29.11.2019 under the No.
K101611, where the court proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Andrea
Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268, as the trustee in the bankruptcy. This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.By
bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the
publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and 166c) has the
right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable.
The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured
creditor of a housing loan 25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the
secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
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A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured. The application is filed in a
single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later
date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and
the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to
pass the limitation period and termination of the right. The application must be submitted on a pre-printed form
and must include basic requirements: Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the
application are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature. For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum
secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right. The total amount of the
claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the
application by the legal reason for the occurrence. The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply
in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference
exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National
Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by
the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the
secured creditor. Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the
borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application. The order
shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

Mgr. Andrea Buricová, správca/trustee

K004899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Chodelka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietava 74, 013 18 Lietava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/329/2019 S1509
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
3OdK/329/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Jaroslav Chodelka, nar. 23.09.1957, trvale bytom Lietava 74, 013 18
Lietava, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Chodelka, s miestom podnikania Lietava 74, 013 18
Lietava, IČO: 10 942 793, týmto oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn.
3OdK/329/2019 zverejneného v OV č. 231/2019 zo dňa 29.11.2019 pod č. K101622, že v zmysle ustanovenia § 8
ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, počas
pracovných dní v úradných hodinách od 08:00 hod. do 14:45 hod. Možnosť nahliadať do správcovského spisu
majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z obch. registra, platného OP, resp.
plnej moci. V prípade záujmu o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si termín vopred buď
písomne na uvedenej adrese, e-mailom na andrea.buricova@gmail.com alebo telefonicky na +421 911 881 884.
Mgr. Andrea Buricová, správca

K004900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Chodelka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietava 74, 013 18 Lietava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/329/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/329/2019
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. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
Ako správca úpadcu Jaroslav Chodelka, nar. 23.09.1957, trvale bytom Lietava 74, 013 18 Lietava, podnikajúceho
pod obchodným menom Jaroslav Chodelka, s miestom podnikania Lietava 74, 013 18 Lietava, IČO: 10 942 793,
oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu v Žiline vyhlásený konkurz sp. zn.
3OdK/329/2019. Oznámenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v OV č. 231/2019 zo dňa 29.11.2019 pod č.
K101622. Za správcu bola ustanovená Mgr. Andrea Buricová, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 42392268, značka správcu: S1509.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. 40
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
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. Ustanovenie §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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky, ako uplatnenie práva na súde (§167l
ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami sú: a) meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo; po b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu, alebo názov a sídlo úpadcu; c) právny vznik pohľadávky; d) poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty; e) celková suma pohľadávky; f) podpis (§29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v
mene euro, 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, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu majetku, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR) Odsek 9 sa použije
rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť, ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000
As the trustee of bankrupt Jaroslav Chodelka born 23.09.1957, permanently resided: Lietava 74, 013 18 Lietava,
(hereinafter as "bankrupt") is our responsibility to inform you, that the district Court in Žilina made the Decision No.
3OdK/329/2019 which was published in the Commercial bulletin No. 231/2019 from 29.11.2019 under the No.
K101622, where the court proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Andrea
Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268, as the trustee in the bankruptcy. This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.By
bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the
publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and 166c) has the
right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable.
The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured
creditor of a housing loan 25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the
secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
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A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured. The application is filed in a
single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later
date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and
the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to
pass the limitation period and termination of the right. The application must be submitted on a pre-printed form
and must include basic requirements: Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the
application are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature. For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum
secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right. The total amount of the
claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the
application by the legal reason for the occurrence. The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply
in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference
exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National
Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by
the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the
secured creditor. Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the
borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application. The order
shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

Mgr. Andrea Buricová, správca/trustee

K004901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mojský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 2991/2, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/345/2019 S1509
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 17.01.2020

Okresný súd Žilina
9OdK/345/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Peter Mojský, nar. 20.07.1977, trvale bytom Piešťanská 2991/2, 010 08
Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Mojský, s miestom podnikania Piešťanská 2991/2, 010 08
Žilina, IČO: 47 505 559, týmto oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 9OdK/345/2019
zverejneného v OV č. 235/2019 zo dňa 05.12.2019 pod č. K103685, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona
č. 8/2005 Z. z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, počas pracovných dní v
úradných hodinách od 08:00 hod. do 14:45 hod. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z obch. registra, platného OP, resp. plnej moci. V
prípade záujmu o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si termín vopred buď písomne na
uvedenej adrese, e-mailom na andrea.buricova@gmail.com alebo telefonicky na +421 911 881 884.
Mgr. Andrea Buricová, správca

K004902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Bohatý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 368, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/328/2019 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/328/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty:
Položka
Číslo
Katastrálne územie, okres
č.
LV

1.

Liptovská Porúbka,
Liptovský Mikuláš

okres

Liptovská Porúbka,
Liptovský Mikuláš

okres

2.

3.

4.

162

831

Liptovská Porúbka,
Liptovský Mikuláš
Liptovská Porúbka,
Liptovský Mikuláš

okres

832

okres
1549

Nehnuteľnosť

Podiel

Súpisová Deň
hodnota zapísania

Parcely CKN č. 1384/1 o výmere 92 m2
zastavaná plocha a nádvorie;
CKN č. 1384/2 o výmere 436 m2
1/16
zastavaná plocha a nádvorie;
CKN č. 1386 o výmere 271 m2 záhrada;
CKN č. 1387 o výmere 370 m2 záhrada
Parcely CKN č. 1345 o výmere 652 m2
záhrada;
CKN č. 1346 o výmere 371 m2 zastavaná
plocha a nádvorie;
1/12
CKN č. 1347 o výmere 613 m2 záhrada;
CKN č. 1348 o výmere 434 m2 zastavaná
plocha a nádvorie
Stavba rodinného domu súp. č. 368 post.
1/3
na parcele CKN č. 1346
Parcela CKN č. 1385 o výmere 169 m2
zastavaná plocha a nádvorie;
1/16
Stavba rodinného domu súp. č. 380 post.
na parcele CKN č. 1385

Dôvod zapísania
§ 67 ods. 1 písm.
a) ZKR

14.1.2020

§ 67 ods. 1 písm.
a) ZKR
14.1.2020

14.1.2020

14.1.2020

§ 67 ods. 1 písm.
a) ZKR
§ 67 ods. 1 písm.
a) ZKR

SPOLU
10.000 €

K004903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mojský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 2991/2, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1977
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/345/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/345/2019
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. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
Ako správca úpadcu Peter Mojský, nar. 20.07.1977, trvale bytom Piešťanská 2991/2, 010 08 Žilina,
podnikajúceho pod obchodným menom Peter Mojský, s miestom podnikania Piešťanská 2991/2, 010 08 Žilina,
IČO: 47 505 559, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu v Žiline vyhlásený konkurz
sp. zn. 9OdK/345/2019. Oznámenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v OV č. 235/2019 zo dňa 05.12.2019
pod č. K103685. Za správcu bola ustanovená Mgr. Andrea Buricová, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 42392268, značka správcu: S1509.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. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
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. Ustanovenie §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 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 účinky, ako uplatnenie práva na súde (§167l
ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami sú: a) meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo; po b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu, alebo názov a sídlo úpadcu; c) právny vznik pohľadávky; d) poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty; e) celková suma pohľadávky; f) podpis (§29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v
mene euro, 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, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu majetku, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR) Odsek 9 sa použije
rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť, ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000
As the trustee of bankrupt Peter Mojský born 20.07.1977, permanently resided: Piešťanská 2991/2, 010 08 Žilina,
(hereinafter as "bankrupt") is our responsibility to inform you, that the district Court in Žilina made the Decision No.
9OdK/345/2019 which was published in the Commercial bulletin No. 235/2019 from 05.12.2019 under the No.
K103685, where the court proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Andrea
Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268, as the trustee in the bankruptcy. This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.By
bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the
publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and 166c) has the
right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable.
The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured
creditor of a housing loan 25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the
secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured. The application is filed in a
single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later
date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and
the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to
pass the limitation period and termination of the right. The application must be submitted on a pre-printed form
and must include basic requirements: Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the
application are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature. For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum
secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right. The total amount of the
claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the
application by the legal reason for the occurrence. The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply
in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference
exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National
Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by
the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
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The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the
secured creditor. Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the
borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application. The order
shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

Mgr. Andrea Buricová, správca/trustee

K004904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Rom
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 2010/13, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/259/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/259/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania
V súlade s § 167q ) ods. 3 v spojitosti s § 167p) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len " ZKR " ) bolo v OV č.
1/2020 dňa 2. 1. 2020 vyhlásené 3. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu a to
súpisovej zložky majetku č . 2 - cenný papier , 2 ks, akcia kmeňová, na doručiteľa, ISIN : SK1120002045, emitent
: SLOVAKIA INDUSTRIES a. s. , Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, IČO 0000606154 v súpisovej hodnote
66,39 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 13. 1. 2020 vrátane.
Vzhľadom k tomu, že v 3. kole ponukového konania nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna ponuka,
správca vyhlasuje 3. kolo ponukového konania za neúspešné .
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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s. , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K004905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Tienes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 1391 / 14, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/103/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/103/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Tienes, nar. 24.06.1989, trvale bytom
Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú nehnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 118/2019 dňa 20.06.2019.
Konkrétne sa jedná o nasledovné nehnuteľné veci:
Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo Druh pozemku
C-KN 197/3
Orná pôda
C-KN 197/3
Orná pôda
E-KN 530/1
Trvalý trávny porast

Pozemky
Výmera v m2
78
78
35

LV č.
14
14
551

Štát, obec, katastrálne územie
SR, Sklené, Sklené
SR, Sklené, Sklené
SR, Sklené, Sklené

Spoluvl. podiel
1/8
1/24
1/24

Hodnota v EUR *
1,02
0,35
0,04

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú nasledovné nehnuteľné veci:
· pozemky evidované na listoch vlastníctva 14 a 551 vedené Okresným úradom Tučianske Teplice,
katastrálny odbor, obec Sklené, katastrálne územie Sklené, v spoluvlastníckom podiele 1/8 a 1/24 k
celku.
· 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., 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 7OdK/103/2019 – 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 1,06 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
7OdK/103/2019 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K004906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1981
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/324/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/324/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie
pre
zahraničných
veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Žiline , č.k. 3OdK/324/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Stanislav Murgoš, Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky. V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu správcua v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina
Slovenská republika, k číslu konania . Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v
Žiline v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. 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, dátum
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prípadne dôvody, 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. Toto zverejnenie sa vzťahuje
na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Notification
to
foreign
creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council 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 Žilina , 3OdK/324/2019, published in Commercial Journal , the bankruptcy was declared on the estate of
Stanislav Murgoš, Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky. The bankruptcy was declared as of this date. 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 in
one original to the bankruptcy trustee to the address and in one original to the District court . Registrations that
will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the
voting rights and other rights associated with lodged claims. 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. The deadline for registration of claims in
bankruptcy proceedings begin on the day following the publication of Resolution District Court in Nitra in the
Business Journal. 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 registration has to be filled in a special registration
form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of
claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object
to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors 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 registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has
to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non –
financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of
accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a
seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in
the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the debtor.

K004907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1981
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/324/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/324/2019
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BMK Konkurz,k.s., správca dlžníka: Stanislav Murgoš, Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky, oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, počas
úradných hodín v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 11,30 hod. a od 12,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na email:
bmkkonkurz@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing. Ladislava Bátoryová, správca

K004908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikušová Renata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 256/224, 032 02 Závažná Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1974
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/312/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/312/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Renata Mikušová

K004909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Labuda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.4.1982
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/376/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/376/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie
pre
zahraničných
veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Žiline , č.k. 1OdK/376/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Pavol Labuda, Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina. V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu správcua v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina
Slovenská republika, k číslu konania . Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v
Žiline v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. 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, dátum
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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.
Notification
to
foreign
creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council 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 Žilina , 1OdK/376/2019, published in Commercial Journal , the bankruptcy was declared on the estate of
Pavol Labuda, Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina. The bankruptcy was declared as of this date. 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 in
one original to the bankruptcy trustee to the address and in one original to the District court . Registrations that
will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the
voting rights and other rights associated with lodged claims. 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. The deadline for registration of claims in
bankruptcy proceedings begin on the day following the publication of Resolution District Court in Nitra in the
Business Journal. 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 registration has to be filled in a special registration
form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of
claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object
to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors 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 registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has
to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non –
financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of
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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. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the debtor.

K004910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Labuda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.4.1982
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/376/2019 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/376/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BMK Konkurz,k.s., správca dlžníka: Pavol Labuda, Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina, oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, počas
úradných hodín v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 11,30 hod. a od 12,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na email:
bmkkonkurz@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing. Ladislava Bátoryová, správca

K004911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Konakovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jura Hronca 3407/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.8.1976
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/314/2019 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/314/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie
pre
zahraničných
veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Žiline , č.k. 1OdK/314/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Žaneta Konakovičová, Jura Hronca 3407/3, 010 15 Žilina. V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu správcua v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina
Slovenská republika, k číslu konania . Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v
Žiline v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
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zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. 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, dátum
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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.
Notification
to
foreign
creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council 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 Žilina , 1OdK/314/2019, published in Commercial Journal , the bankruptcy was declared on the estate of
Žaneta Konakovičová, Jura Hronca 3407/3, 010 15 Žilina.. The bankruptcy was declared as of this date.
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 in one original to the bankruptcy trustee to the address and in one original to the District court .
Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can
not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. 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. The deadline for
registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following the publication of Resolution District
Court in Nitra in the Business Journal. 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 registration has to be
filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of
his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate,
total amount of claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities
also fill in the registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security
right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged
separately. Creditors 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 registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The
claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall
determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non –
financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of
accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. 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
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the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the debtor.

K004912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Konakovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jura Hronca 3407/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.8.1976
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/314/2019 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/314/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BMK Konkurz,k.s., správca dlžníka: Žaneta Konakovičová, Jura Hronca 3407/3, 010 15 Žilina, oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, počas
úradných hodín v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 11,30 hod. a od 12,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na email:
bmkkonkurz@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing. Ladislava Bátoryová, správca

K004913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sagan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 1927/72, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1976
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/332/2019 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/332/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie
pre
zahraničných
veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Žiline , č.k. 9OdK/332/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Peter Sagan, Bystrická cesta 1927/72, 034 01 Ružomberok. V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu správcua v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina
Slovenská republika, k číslu konania . Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v
Žiline v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
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vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, dátum
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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.
Notification
to
foreign
creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council 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 Žilina , 9OdK/332/2019, published in Commercial Journal , the bankruptcy was declared on the estate of
Peter Sagan, Bystrická cesta 1927/72, 034 01 Ružomberok. The bankruptcy was declared as of this date.
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 in one original to the bankruptcy trustee to the address and in one original to the District court .
Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can
not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. 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. The deadline for
registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following the publication of Resolution District
Court in Nitra in the Business Journal. 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 registration has to be
filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of
his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate,
total amount of claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities
also fill in the registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security
right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged
separately. Creditors 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 registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The
claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall
determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non –
financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of
accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a
seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in
the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the debtor.
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K004914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zacharová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 4407/15, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/428/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/428/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNAM O TOM, KDE A KEDY MOŽNO NAHLIADNUŤ DO SPISU
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Jolana Zacharová,
nar. 09.07.1985, trvale bytom M.R.Štefánika 4407/15, 038 61 Vrútky, do 14.12.2019 podnikajúci pod obchodným
menom Jolana Zacharová, s miestom podnikania Severná 2810/37, 010 01 Žilina, IČO: 47 061 090, v konaní
vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 3OdK/428/2019,, týmto oznamuje, že do správcovského spisu
možno nahliadať každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 907 479 599, príp. e-mailom:
lenka@madarova.sk
V Žiline dňa 14.01.2020
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K004915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zacharová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 4407/15, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/428/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/428/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Jolana Zacharová,
nar. 09.07.1985, trvale bytom M.R.Štefánika 4407/15, 038 61 Vrútky, do 14.12.2019 podnikajúci pod obchodným
menom Jolana Zacharová, s miestom podnikania Severná 2810/37, 010 01 Žilina, IČO: 47 061 090, v konaní
vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 3OdK/428/2019, týmto v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok, ktorým je účet vedený vo VÚB, a.s., číslo
účtu: IBAN: SK91 0200 0000 0031 0241 5657.
V Žiline dňa 14.01.2020
JUDr. Lenka Maďarová, správca
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K004916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zacharová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 4407/15, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/428/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/428/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka: Jolana Zacharová, nar.
09.07.1985, trvale bytom M.R.Štefánika 4407/15, 038 61 Vrútky, do 14.12.2019 podnikajúci pod obchodným
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09.07.1985, trvale bytom M.R.Štefánika 4407/15, 038 61 Vrútky, do 14.12.2019 podnikajúci pod obchodným
menom Jolana Zacharová, s miestom podnikania Severná 2810/37, 010 01 Žilina, IČO: 47 061 090, oznamujem,
že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 3OdK/428/2019-22 zo dňa 02.01.2020,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 5/2020 zo dňa 09.01.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola
ustanovená: JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovensko, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu: S 1448.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as the
Trustee of bankrupt: Jolana Zacharová, born on: 09.07.1985, residing at M.R.Štefánika 4407/15, 038 61 Vrútky, is
to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt by the decision of the
District Court Žilina No 3OdK/428/2019--22 dated on 02.01.2020, which was announced in the Commercial
Bulletin No. 5/2020 from 09.01.2020 and simultaneously JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina,
Slovak Republic, Trustee registered in the Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic,
Trustee sign: S 1448, was appointed as the bankruptcy Trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day
after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The Debtor becomes the
Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructing
(hereinafter referred to as „the BRA”) in connection with the provision of § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not a claim against the estate shall be applied by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu úpadcu na adrese: JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu k číslu konania 3OdK/428/2019; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný
súd Žilina, so sídlom Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovensko, k číslu konania 3OdK/428/2019 (§ 28 ods.
2 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart by the bankruptcy Trustee to the address: JUDr. Lenka
Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the No. 3OdK/428/2019, whereby the lodgement
shall be delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy; in one counterpart the creditor shall deliver the lodgement also to the District Court Žilina (Okresný
súd Žilina), with the seat at Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 3OdK/428/2019
(§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall
be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the Trustee. The registration of such
lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with
stating the creditor and the registered amount (§ 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). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením
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zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement delivered
to the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, delivered to the Trustee
in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will cease to exist (§ 28
sec. 4 BRA). 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 claim creation is linked to a condition fulfilment lodge their claims in the same way, whereby they
need to specify the basis up on which their claim will arise or condition up on which fulfilment the claim creation is
depending.
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.
Also creditors, who have claim against a third person, however secured by Debtor ́s assets, have to lodge their
claim in the bankruptcy proceedings in question.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hand over that, what
the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied against the affected
estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other claims against this estate (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence 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 of the claim from the general estate, e) total amount of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the
BRA.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor ́s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak
republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and
to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as a
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken
into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can ́t be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. Mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Žiline dňa 14.01.2020
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K004917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sagan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 1927/72, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1976
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/332/2019 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/332/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BMK Konkurz,k.s., správca dlžníka: Peter Sagan, Bystrická cesta 1927/72, 034 01 Ružomberok , oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, počas
úradných hodín v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 11,30 hod. a od 12,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na email:
bmkkonkurz@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing. Ladislava Bátoryová, správca

K004918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Ďuroška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 253, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1970
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/368/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/368/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie
pre
zahraničných
veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Žiline , č.k. 9OdK/368/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Jaroslav Ďuroška, Rosina 253, 013 22 Rosina .V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu správcua v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina
Slovenská republika, k číslu konania . Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v
Žiline v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. 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, dátum
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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.
Notification
to
foreign
creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20Th of May
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2015, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
court Žilina , 9OdK/368/2019, published in Commercial Journal , the bankruptcy was declared on the estate of
Jaroslav Ďuroška, Rosina 253, 013 22 Rosina. The bankruptcy was declared as of this date. 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 in one
original to the bankruptcy trustee to the address and in one original to the District court . Registrations that will not
be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting
rights and other rights associated with lodged claims. 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. The deadline for registration of claims in
bankruptcy proceedings begin on the day following the publication of Resolution District Court in Nitra in the
Business Journal. 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 registration has to be filled in a special registration
form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of
claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object
to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors 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 registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has
to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non –
financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of
accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a
seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in
the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the debtor.

K004919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Grossová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. V. Rovnianka 5136/7, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1988
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/401/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/401/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť
Ružinov, IČO : 47 166 142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo
1280/B, so sídlom správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR , značka správcu S1673, správca dlžníka Lucia Grossová, nar. 7. 1. 1988, bytom P. V.
Rovnianka 5136/7, 036 01 Martin – Záturčie týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že do správcovského spisu č. 3OdK/401/2019 - S1673 majú právo účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v pracovných dňoch , v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od
13,00 hod. do 15,00 hod. v kancelárii správcu, na adrese M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e- mailom na kontakte alena.fetkova@skar.eu.sk alebo telefonicky na tel. čísle
+421 ( 0 )917 500 894 .

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

K004920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Ďuroška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 253, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1970
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/368/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/368/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BMK Konkurz,k.s., správca dlžníka: Jaroslav Ďuroška, Rosina 253, 013 22 Rosina , oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, počas
úradných hodín v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 11,30 hod. a od 12,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na email:
bmkkonkurz@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing. Ladislava Bátoryová, správca

K004921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Grossová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. V. Rovnianka 5136/7, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1988
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/401/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/401/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO : 47 166 142,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , zástupca kancelárie a komplementár
spoločnosti, správca dlžníka Lucia Grossová, nar. 7. 1. 1988, bytom P. V. Rovnianka 5136/7, 036 01 Martin Záturčie ,v právnej veci oddlženia konkurzom , vedenej na Okresnom súde Žilina , č. k. 3OdK/401/2019 týmto
oznamuje veriteľom účet správcu v banke za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky na účet zriadený v ČSOB, a. s. , číslo účtu v IBAN tvare : SK98 7500 0000 0040
1919 7550 , pričom pre každé popretie pohľadávky , uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok a to vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR .
Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený účet bol
zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok na
trovy konania a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera vrátane špecifického symbolu : 34012019 .

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

K004922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kamenská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánov 200/44, 038 51 Turčianska Štiavnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.7.1988
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/367/2019 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/367/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie
pre
zahraničných
veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Žiline , č.k. 1OdK/367/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Andrea Kamenská, Partizánov 200/44, 038 51 Turčianska Štiavnička. V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu správcua v jednom rovnopise na Okresný súd
Žilina Slovenská republika, k číslu konania . Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v
Žiline v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. 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, dátum
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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.
Notification
to
foreign
creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council 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 Žilina , 1OdK/367/2019, published in Commercial Journal , the bankruptcy was declared on the estate of
Andrea Kamenská, Partizánov 200/44, 038 51 Turčianska Štiavnička.. The bankruptcy was declared as of this
date. 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 in one original to the bankruptcy trustee to the address and in one original to the District court .
Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can
not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. 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. The deadline for
registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following the publication of Resolution District
Court in Nitra in the Business Journal. 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 registration has to be
filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of
his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate,
total amount of claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities
also fill in the registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security
right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged
separately. Creditors 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 registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The
claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall
determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non –
financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of
accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a
seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in
the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the debtor.

K004923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kamenská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánov 200/44, 038 51 Turčianska Štiavnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.7.1988
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/367/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/368/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BMK Konkurz,k.s., správca dlžníka: Andrea Kamenská, Partizánov 200/44, 038 51 Turčianska
Štiavnička, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja
Kmeťa 19, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 11,30 hod. a od 12,00 hod.
do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
email: bmkkonkurz@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu
www.slovensko.sk
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing. Ladislava Bátoryová, správca

K004924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dovalovo 9, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/78/2019 S 1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/78/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Peter Vachan, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42350026 oznamuje, že
konkurz vedený voči dlžníkovi Vladimír Zubaj, nar. 06.02.1976, trvale bytom Dovalovo 9, 033 01 Liptovský
Hrádok, do 19.12.2018 podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Zubaj, s miestom podnikania Dovalovo 9,
033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 43 080 065 (do 26.3.2006 podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Zubaj,
s miestom podnikania Dovalovo 9, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 33 830 517), sp. zn. 3OdK/78/2019, sa v
súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii končí z dôvodu splnenia rozvrhu
výťažku.

K004925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stano Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demänová 219, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M.,MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/327/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/327/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VEC: Vyradenie hnuteľného majetku – motorového vozidla zo zoznamu majetku podliehajúcemu
konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Žilina z dňa 29.11.2019, sp. zn. 1OdK/327/2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 06.12.2019, č. OV 236/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Rudolf Stano, nar.
03.08.1979, bytom mesto Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš, korešpondenčná adresa: Demänová 219,
031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „Dlžník“) a bol som ustanovený do funkcie správcu Dlžníka.
Dlžník vo svojom Návrhu na vyhlásenie konkurzu v zozname majetku uviedol hnuteľný majetok, Osobné vozidlo
značky Škoda Octavia, rok výroby 1999, ŠPZ: LM601DJ.
Vzhľadom na vek vozidla, najazdené kilometre ako aj celkový stav vozidla správca s odbornou starostlivosťou
podľa §7 ZKR vyradzuje túto súpisovú zložku zo zoznamu majetku podliehajúceho konkurzu. Dôvodom je, že
náklady na speňaženie by presiahli výťažok zo speňaženia.
V Žiline dňa 14.01.2020
JUDr.Ing. Rastislav Palutka, LL.M.,MBA správca

K004926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stano Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demänová 219, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M.,MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/327/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/327/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca konkurznej podstaty dlžníka: Rudolf Stano, nar. 03.08.1979,
bytom mesto Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš, korešpondenčná adresa: Demänová 219, 031
01 Liptovský Mikuláš v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku, ktorý
bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

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

K004927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Svetlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 1951/65, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/421/2018 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/421/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca dlžníka: Róbert Svetlák, nar.: 23.12.1982, bytom Nemocničná 1951/65,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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026 01 Dolný Kubín, podnikajúceho pod obchodným menom Róbert Svetlák, s miestom podnikania Nemocničná
1951/65, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 490 656, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
v spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že do správcovského spisu č. 3OdK/421/2019 – S580 majú právo účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v pracovných dňoch, v čase od 8.00 h do 11.00 h a od 12.00 h do 15.00
h v kancelárii správcu, na adrese Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo mailom na adrese birosova@gbirosova.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 (0)
911 307 623.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K004928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Pecko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 194/2, 013 02 Gbeľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/369/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/369/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Oto Pecko, nar. 03.07.1969, bytom Športová 194/2, 013 02 Gbeľany,
týmto oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 1OdK/369/2019 zverejneného v OV č.
243/2019 zo dňa 17.12.2019 pod č. K108233, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a
ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu
na adrese sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, počas pracovných dní v úradných hodinách od
08:00 hod. do 14:45 hod. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a
ich zástupcovia na základe výpisu z obch. registra, platného OP, resp. plnej moci. V prípade záujmu o
nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si termín vopred buď písomne na uvedenej adrese, emailom na andrea.buricova@gmail.com alebo telefonicky na +421 911 881 884.
Mgr. Andrea Buricová, správca

K004929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Svetlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 1951/65, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/421/2018 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/421/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca dlžníka: Róbert Svetlák, nar.: 23.12.1982, bytom Nemocničná 1951/65,
026 01 Dolný Kubín, podnikajúceho pod obchodným menom Róbert Svetlák, s miestom podnikania Nemocničná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1951/65, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 490 656, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v
tomto konkurznom konaní: Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391 1228.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K004930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Pecko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 194/2, 013 02 Gbeľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/369/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/369/2019
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. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
Ako správca úpadcu Oto Pecko, nar. 03.07.1969, bytom Športová 194/2, 013 02 Gbeľany, oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu v Žiline vyhlásený konkurz sp. zn. 1OdK/369/2019. Oznámenie
o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v OV č. 243/2019 zo dňa 17.12.2019 pod č. K108233. Za správcu bola
ustanovená Mgr. Andrea Buricová, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268,
značka správcu: S1509.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. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000.
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. Ustanovenie §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 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 účinky, ako uplatnenie práva na súde (§167l
ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami sú: a) meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo; po b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu, alebo názov a sídlo úpadcu; c) právny vznik pohľadávky; d) poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty; e) celková suma pohľadávky; f) podpis (§29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v
mene euro, 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, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu majetku, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR) Odsek 9 sa použije
rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť, ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000
As the trustee of bankrupt Oto Pecko born 03.07.1969, permanently resided: Športová 194/2, 013 02 Gbeľany,
(hereinafter as "bankrupt") is our responsibility to inform you, that the district Court in Žilina made the Decision No.
1OdK/369/2019 which was published in the Commercial bulletin No. 243/2019 from 17.12.2019 under the No.
K108233, where the court proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Andrea
Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268, as the trustee in the bankruptcy. This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.By
bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the
publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and 166c) has the
right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable.
The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured
creditor of a housing loan 25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the
secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured. The application is filed in a
single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later
date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and
the amount entered.
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The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to
pass the limitation period and termination of the right. The application must be submitted on a pre-printed form
and must include basic requirements: Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the
application are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature. For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum
secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right. The total amount of the
claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the
application by the legal reason for the occurrence. The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply
in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference
exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National
Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by
the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the
secured creditor. Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the
borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application. The order
shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

Mgr. Andrea Buricová, správca/trustee

K004931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Callová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiňa 60, 038 03 Sklabiňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.9.1976
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/402/2019 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/402/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie
pre
zahraničných
veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Žiline , č.k. 1OdK/402/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Zuzana Callová, Sklabiňa 60, 038 03 Sklabiňa. V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
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svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu správcua v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina
Slovenská republika, k číslu konania . Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v
Žiline v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. 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, dátum
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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.
Notification
to
foreign
creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council 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 Žilina , 1OdK/402/2019, published in Commercial Journal , the bankruptcy was declared on the estate of
Zuzana Callová, Sklabiňa 60, 038 03 Sklabiňa. The bankruptcy was declared as of this date. 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 in one
original to the bankruptcy trustee to the address and in one original to the District court . Registrations that will not
be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting
rights and other rights associated with lodged claims. 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. The deadline for registration of claims in
bankruptcy proceedings begin on the day following the publication of Resolution District Court in Nitra in the
Business Journal. 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 registration has to be filled in a special registration
form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of
claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object
to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors 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 registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has
to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
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announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non –
financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of
accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a
seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in
the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the debtor.

K004932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Zubajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Štraussa 795/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/344/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/344/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Darina Zubajová, nar. 15.07.1971, bytom Pavla Štraussa 795/3, 031 01
Liptovský Mikuláš, do 24.08.2017 podnikajúca pod obchodným menom Darina Zubajová, s miestom podnikania
Pavla Štraussa 795/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:32 589 999, týmto oznamujem všetkým účastníkom
konkurzného konania pod sp. zn. 2OdK/344/2019 zverejneného v OV č. 242/2019 zo dňa 16.12.2019 pod č.
K107545, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese sídlom Hviezdoslavovo nám. 27,
026 01 Dolný Kubín, počas pracovných dní v úradných hodinách od 08:00 hod. do 14:45 hod. Možnosť nahliadať
do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z obch.
registra, platného OP, resp. plnej moci. V prípade záujmu o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné
dohodnúť si termín vopred buď písomne na uvedenej adrese, e-mailom na andrea.buricova@gmail.com alebo
telefonicky na +421 911 881 884.
Mgr. Andrea Buricová, správca

K004933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Zubajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Štraussa 795/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/344/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/344/2019
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. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
Ako správca úpadcu Darina Zubajová, nar. 15.07.1971, bytom Pavla Štraussa 795/3, 031 01 Liptovský Mikuláš,
do 24.08.2017 podnikajúca pod obchodným menom Darina Zubajová, s miestom podnikania Pavla Štraussa
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795/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:32 589 999, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného
súdu v Žiline vyhlásený konkurz sp. zn. 2OdK/344/2019. Oznámenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v OV
č. 242/2019 zo dňa 16.12.2019 pod č. K107545. Za správcu bola ustanovená Mgr. Andrea Buricová, so sídlom
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268, značka správcu: S1509.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. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
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. Ustanovenie §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 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 účinky, ako uplatnenie práva na súde (§167l
ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami sú: a) meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo; po b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu, alebo názov a sídlo úpadcu; c) právny vznik pohľadávky; d) poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty; e) celková suma pohľadávky; f) podpis (§29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v
mene euro, 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, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu majetku, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR) Odsek 9 sa použije
rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§30 ods. 1 ZKR).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť, ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000
As the trustee of bankrupt Darina Zubajová born 15.07.1971, permanently resided: Pavla Štraussa 795/3, 031 01
Liptovský Mikuláš, (hereinafter as "bankrupt") is our responsibility to inform you, that the district Court in Žilina
made the Decision No. 2OdK/344/2019 which was published in the Commercial bulletin No. 242/2019 from
16.12.2019 under the No. K107545, where the court proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268, as the trustee in
the bankruptcy. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member
state than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been
declared by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and
166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is
preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis
mutandis. A secured creditor of a housing loan 25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing
loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without
undue delay of the secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured. The application is filed in a
single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later
date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and
the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to
pass the limitation period and termination of the right. The application must be submitted on a pre-printed form
and must include basic requirements: Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the
application are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature. For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum
secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right. The total amount of the
claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the
application by the legal reason for the occurrence. The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply
in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference
exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National
Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by
the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the
secured creditor. Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the
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borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application. The order
shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

Mgr. Andrea Buricová, správca/trustee

K004934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hruška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kultúrna 47/19, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/409/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/409/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Roman Hruška, nar. 29.04.1967, bytom Kultúrna 47/19, 010 03 Žilina Zástranie, korešpondenčná adresa: Oravská 2352/3, 010 01 Žilina, týmto oznamujem všetkým účastníkom
konkurzného konania pod sp. zn. 1OdK/409/2019 zverejneného v OV č. 248/2019 zo dňa 27.12.2019 pod č.
K111179, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese sídlom Hviezdoslavovo nám. 27,
026 01 Dolný Kubín, počas pracovných dní v úradných hodinách od 08:00 hod. do 14:45 hod. Možnosť nahliadať
do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z obch.
registra, platného OP, resp. plnej moci. V prípade záujmu o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné
dohodnúť si termín vopred buď písomne na uvedenej adrese, e-mailom na andrea.buricova@gmail.com alebo
telefonicky na +421 911 881 884.
Mgr. Andrea Buricová, správca

K004935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hruška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kultúrna 47/19, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/409/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/409/2019
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. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
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Ako správca úpadcu Roman Hruška, nar. 29.04.1967, bytom Kultúrna 47/19, 010 03 Žilina - Zástranie,
korešpondenčná adresa: Oravská 2352/3, 010 01 Žilina, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením
Okresného súdu v Žiline vyhlásený konkurz sp. zn. 1OdK/409/2019. Oznámenie o vyhlásení konkurzu bolo
zverejnené v OV č. 248/2019 zo dňa 27.12.2019 pod č. K111179. Za správcu bola ustanovená Mgr. Andrea
Buricová, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268, značka správcu: S1509.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. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
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. Ustanovenie §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 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 účinky, ako uplatnenie práva na súde (§167l
ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami sú: a) meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo; po b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu, alebo názov a sídlo úpadcu; c) právny vznik pohľadávky; d) poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty; e) celková suma pohľadávky; f) podpis (§29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v
mene euro, 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, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu majetku, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR) Odsek 9 sa použije
rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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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).

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000
As the trustee of bankrupt Roman Hruška born 29.04.1967, permanently resided: Kultúrna 47/19, 010 03 Žilina Zástranie, (hereinafter as "bankrupt") is our responsibility to inform you, that the district Court in Žilina made the
Decision No. 1OdK/409/2019 which was published in the Commercial bulletin No. 248/2019 from 27.12.2019
under the No. K111179, where the court proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed
Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268, as the trustee in the
bankruptcy. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by
the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and 166c) has
the right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a
timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A
secured creditor of a housing loan 25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or
if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of
the secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured. The application is filed in a
single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later
date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and
the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to
pass the limitation period and termination of the right. The application must be submitted on a pre-printed form
and must include basic requirements: Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the
application are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature. For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum
secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right. The total amount of the
claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the
application by the legal reason for the occurrence. The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply
in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference
exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National
Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by
the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the
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secured creditor. Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the
borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application. The order
shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

Mgr. Andrea Buricová, správca/trustee

K004936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Stráňavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 2289/41, 022 01 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/390/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/390/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Andrea Stráňavová, nar. 14.10.1987, bytom Hurbanova 2289/41, 022 01
Čadca - U Hluška, do 25.09.2018 podnikajúca pod obchodným menom Andrea Stráňavová, s miestom podnikania
Hurbanova 160/50, 022 04 Čadca - U Hluška, IČO: 47 815 477, týmto oznamujem všetkým účastníkom
konkurzného konania pod sp. zn. 1OdK/390/2019 zverejneného v OV č. 248/2019 zo dňa 27.12.2019 pod č.
K111151, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese sídlom Hviezdoslavovo nám. 27,
026 01 Dolný Kubín, počas pracovných dní v úradných hodinách od 08:00 hod. do 14:45 hod. Možnosť nahliadať
do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z obch.
registra, platného OP, resp. plnej moci. V prípade záujmu o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné
dohodnúť si termín vopred buď písomne na uvedenej adrese, e-mailom na andrea.buricova@gmail.com alebo
telefonicky na +421 911 881 884.
Mgr. Andrea Buricová, správca

K004937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Stráňavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 2289/41, 022 01 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/390/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/390/2019
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. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
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Ako správca úpadcu Andrea Stráňavová, nar. 14.10.1987, bytom Hurbanova 2289/41, 022 01 Čadca - U Hluška,
do 25.09.2018 podnikajúca pod obchodným menom Andrea Stráňavová, s miestom podnikania Hurbanova
160/50, 022 04 Čadca - U Hluška, IČO: 47 815 477, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením
Okresného súdu v Žiline vyhlásený konkurz sp. zn. 1OdK/390/2019. Oznámenie o vyhlásení konkurzu bolo
zverejnené v OV č. 248/2019 zo dňa 27.12.2019 pod č. K111151. Za správcu bola ustanovená Mgr. Andrea
Buricová, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268, značka správcu: S1509.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. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
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. Ustanovenie §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 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 účinky, ako uplatnenie práva na súde (§167l
ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami sú: a) meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo; po b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu, alebo názov a sídlo úpadcu; c) právny vznik pohľadávky; d) poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty; e) celková suma pohľadávky; f) podpis (§29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v
mene euro, 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, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu majetku, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR) Odsek 9 sa použije
rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
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zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť, ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000
As the trustee of bankrupt Andrea Stráňavová born 14.10.1987, permanently resided: Hurbanova 2289/41, 022 01
Čadca - U Hluška, (hereinafter as "bankrupt") is our responsibility to inform you, that the district Court in Žilina
made the Decision No. 1OdK/390/2019 which was published in the Commercial bulletin No. 248/2019 from
27.12.2019 under the No. K111151, where the court proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268, as the trustee in
the bankruptcy. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member
state than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been
declared by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and
166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is
preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis
mutandis. A secured creditor of a housing loan 25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing
loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without
undue delay of the secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured. The application is filed in a
single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later
date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and
the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to
pass the limitation period and termination of the right. The application must be submitted on a pre-printed form
and must include basic requirements: Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the
application are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature. For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum
secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right. The total amount of the
claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the
application by the legal reason for the occurrence. The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply
in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference
exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National
Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by
the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
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ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the
secured creditor. Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the
borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application. The order
shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

Mgr. Andrea Buricová, správca/trustee

K004938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mergleská Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeláre 1, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1964
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/460/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/460/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva, k.s., sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172, správca dlžníka: Božena Mergleská,
sídlem Čeláre 1, 991 22 Bušince (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.
insolva, k.s., správca Božena Mergleská

K004939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zacharová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 80/77, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1975
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/917/2019 S1907
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/917/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Solutio insolvenčný správca, k.s., sídlem Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 51 892 669, správca dlžníka:
Ružena Zacharová, bytem Hlavná 80/77, 976 37 Hrochoť, Slovenská republika, dat. nar.: 7. 12. 1975 (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.
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca Ružena Zacharová

K004940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 535 / 8, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1983
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/850/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/850/2019
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., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ľubica Bartošová,
Školská 535/8, 976 52 Čierny Balog - Pusté, dat. nar.: 16. 9. 1983 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ 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 Ľubica Bartošová

K004941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Užík Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/86/2017 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/86/2017
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2OdK/86/2017
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
Peugeot 106

Ev. číslo
BB065CF

VIN
VF31AVJYE52175393

Rok výroby
neznámy

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Zverejnenú v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 212/2019 zo dňa 4.11.2019.
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.
JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Stanislav Užík

K004942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Demjan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1995
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1209/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1209/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Advisors k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu S1590, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Marek Demjan, nar. 27. 08. 1995, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín
v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk.
Advisors k.s.,
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K004943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Demjan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1995
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1209/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1209/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Advisors k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu S1590, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Marek Demjan, nar. 27. 08. 1995, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, č. k.
4OdK/1209/2019 v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a §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 UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006. Kaucia sa skladá vo
výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 4OdK/1209/2019 – 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.
Advisors k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K004944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Demjan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1995
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1209/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1209/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.mája 2015, ako správca dlžníka Marek Demjan, nar. 27.
08. 1995, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/1209/2019, zo dňa 30.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Marek Demjan, date of birth 27.08.1995, permanent address at: 974 01 Banská Bystrica
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 4OdK/1209/2019 dated on 30th of December 2019, the bankruptcy was declared on the
Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2020 dňa
14.01.2020. Dňom 15.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 8/2020 on
14th of January 2020. Bankruptcy was declared on 15th of January 2020.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
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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:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

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

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 16.01.2020.
The date 16th of January 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 Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
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that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
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
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BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Advisors k.s., JUDr. Pavel Škoda, komplementár, správca konkurznej podstaty
Advisors k.s., JUDr. Pavel Škoda, trustee

K004945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Kolačná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 881/22, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/737/2019 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/737/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka :
Júlia Kolačná, narodená 12.09. 1949, trvale bytom Školská 881/22, 979 01 Rimavská Sobota
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 14.01.2020
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K004946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KONŠTRUKCIE s.r.o. „v likvidácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická 111 / 0, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 756 610
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie: Banská Bystrica, ul. Prof. Sáru 44, správca úpadcu KONŠTRUKCIE
s.r.o., v likvidácii, so sídlom Bystrická 111, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 756 610 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na
deň
20.02.2020
o
10.00
hod.
v kancelárii
správcu.
Program
schôdze:
1)
otvorenie
schôdze
2)
správa
o
činnosti
správcu
a
stave
konkurzného
konania
3)
voľba
veriteľského
výboru
4)
rozhodovanie
o
výmene
správcu
podľa
ust.
§
36
ZKR
5)
rôzne
6)
záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR. Zástupcovia veriteľov predložia
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K004947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Lenhard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 875/20, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/933/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/933/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica, 4OdK/933/2019

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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, zo dňa 20.09.2019 , sp. značka 4OdK/ 933/2019, publikovanom v OV
č. 187/2019, dňa 17.09.2019, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Dušan Lenhard, nar. 21.09.1981, trvale
bytom Boženy Nemcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš 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.
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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.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka, Dušan Lenhard, nar. 21.09.1981,
trvale bytom Boženy Nemcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš , zrušuje.

Vo Zvolene, dňa 14.01.2020

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K004948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kuru
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ratková 184, 982 65 Ratková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
Kálmána Miszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: K5_2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/145/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie I. kolo
Správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Jozef Kuru, nar. 22.11.1961, trvale bytom Ratková 184, 982 65
Ratková, č. k. 4OdK/145/2019, týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu, ktorý
je zaradený do všeobecnej podstaty a to:
I. Predmet predaja:
Spoluvlastnícky podiel 1/22 k nehnuteľnostiam evidovaným:
Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom, zapísané na liste vlastníctva č. 5, katastrálne
územie Lipovec, obec: LIPOVEC, okres: Rimavská Sobota, a to:
Pozemky:
Parcelné číslo
125

Výmera /m²/
80

Druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria

Umiestnenie pozemku
1
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1

Stavby:
Súpisné číslo
20

Parcelné číslo
125

Druh stavby/popis stavby
Rodinný dom

Nehnuteľnosti sú v podielovom spoluvlastníctve dlžníka: Jozef Kuru, nar. 22.11.1961, trvale bytom Ratková 184,
982 65 Ratková, v podiele 1/22.
Minimálna kúpna cena: 1.000,00 €
II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:
Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
III. Kúpna cena:
Minimálna kúpna cena v prvom kole ponukového konania je 1.000,00 €.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10 % z navrhovanej kúpnej ceny a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace právne úkony, potrebné na prepis spoluvlastníctva
nehnuteľnosti. Správca bez zbytočného odkladu vykoná potrebnú súčinnosť.
IV. Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Mgr. Marek Perdík,
správca, K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota, s jasným označením „KONKURZ - Jozef Kuru NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť
za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil.
V. Vecné náležitosti ponuky:
- výška ponúknutej kúpnej ceny a spôsob úhrady.
- osvedčenie o zabezpečení ponúkanej kúpnej ceny (výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu).
- oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.
VI. Lehota na podávanie ponúk:
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku a posledným
dňom je 10. deň (vrátane) do 15.00 hod.
VII. Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
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Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti. Správca môže
záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah. Pokiaľ nedôjde k
odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a zložil
zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu finančnú ponuku, pri dodržaní minimálnej
kúpnej ceny.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem,
spoluvlastnícky podiel v podiele 1/22 nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym
odborom, zapísané na liste vlastníctva č. 5, katastrálne územie Lipovec, obec: LIPOVEC, okres: Rimavská
Sobota.
Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie:
1. Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu (rozdiel medzi zábezpekou a ponúkanou
kúpnou cenou),
Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet v
plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej
lehote, určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie prevodu
spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti vyžaduje platný právny poriadok, vykoná záujemca vo vlastnej réžii a na
vlastné náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti na záujemcu v
primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ak záujemca
inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto
ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúkaného majetku a zistiť
aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
Osobná obhliadka nehnuteľnosti je možná po predchádzajúcom dohovore so správcom.
Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca, K.
Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota. Číslo telefónu: 0918 628 240, e-mailová adresa:
skperdik@skperdik.sk, správcovský účet je vedený v Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK70
0900 0000 0051 3489 4145, VS: 052019.

Majetok bol zapísaný do zoznamu majetku a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 81/2019 dňa 26.04.2019.

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

287

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

K004949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Freisler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosorín 48, 966 24 Kosorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1252/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1252/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to be observed

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"
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V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka František Freisler, nar. 10.03.1971, trvale bytom Kosorín 48, 966 24
Kosorín („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica,
č.k. 2OdK/1252/2019 zo dňa 03.01.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 7/2020 dňa 13.01.2020,
vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Bako., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
SR.

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

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)

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

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

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

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt František Freisler, date of birth 10.03.1971, address Kosorín
48, 966 24 Kosorín is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No.
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2OdK/1252/2019 dated 03.01.2020, it was published in the Commercial bulletin No. 7/2020 from 13.01.2020,
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously JUDr. Jaroslav Bako, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

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

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the
publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has informed the
Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30
and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is entitled to sign up only if the
claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered
by the administrator without undue delay of the secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within
the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to
vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial
Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same
legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order, subject,
and the legal reason for the creation of the security right.

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories
being split into the application by the legal reason for the occurrence.
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The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the bankruptcy
date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency
whose reference exchange rate is not determined by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia,
the amount of the claim shall be determined by the administrator with professional care.

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the
secured creditor.

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a fixed
term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application . The
order shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The application form can be found on the website www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

JUDr. Jaroslav Bako
správca (truste)
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K004950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Freisler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosorín 48, 966 24 Kosorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1252/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1252/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka František Freisler, nar. 10.03.1971, trvale bytom Kosorín 48, 966 24 Kosorín, v konkurznom
konaní vedenom na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k. 2OdK/1252/2019 zo dňa
03.01.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 7/2020 dňa 13.01.2020, týmto podľa § 32 ods. 7 a ods. 21
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra banka, a.s. číslo účtu:
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2603 6602, BIC (SWIFT): TATRSKBX.

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

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

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

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

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K004951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Freisler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosorín 48, 966 24 Kosorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1252/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1252/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka František Freisler, nar. 10.03.1971, trvale bytom Kosorín 48, 966 24
Kosorín, v konkurznom konaní vedenom na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.
2OdK/1252/2019 zo dňa 03.01.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 7/2020 dňa 13.01.2020, oznamuje
osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do
11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom, a to telefonicky na tel.
č. 00421 915 331 855, alebo zaslaním písomného podania na adresu kancelárie správcu alebo e-mailom na
adresu: bako@bjl-advokati.eu.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K004952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Püšpökyová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Venevská 767/2, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1225/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1225/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie na adrese ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Renáta Püšpökyová, nar. 08. 11. 1973, trvale bytom Venevská 767/2, 990 01 Veľký
Krtíš, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4OdK/1225/2019, týmto
podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke:
Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 2670 3845
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V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Jozef Žitník, PhD.
Správca

K004953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Püšpökyová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Venevská 767/2, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1225/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1225/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Renáta Püšpökyová, nar. 08. 11. 1973, trvale bytom
Venevská 767/2, 990 01 Veľký Krtíš, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul.Prof.Sáru 44, 974 01
Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok-piatok v čase od 9.00 hod. do 15.30 hod. Žiadosti do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na čísle
telefónu:048/4126010.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

295

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

K004954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Püšpökyová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Venevská 767/2, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1225/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1225/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text: V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Renáta Püšpökyová,
nar. 08. 11. 1973, trvale bytom Venevská 767/2, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/1225/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2020 dňa 14.01.2020.
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: Ing. Jozef Žitník, PhD.,
so sídlom ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Renáta Püšpökyová, born 08. 11. 1973, Venevská 767/2, 990 01 Veľký Krtíš (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/1225/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal number 8/2020 on 14.01.2020. The bankruptcy procedure was
declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: Ing. Jozef Žitník, PhD., ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica or in electonic form to trustee´s
electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be
signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

297

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

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.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca (trustee)

K004955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Straciny 32, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1210/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1210/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Ján Bučko, nar. 24. 05. 1960, trvale bytom Malé Straciny 32, 990 01
Veľký Krtíš, pôvodne podnikajúci pod obchodným meno: Ján Bučko, s miestom podnikania: P.O.
Hviezdoslava 823/6, 99001 Veľký Krtíš, IČO: 43228496 oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: ul. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch
pondelok až piatok v čase od 7,00 do 13,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adresu sídla kancelárie
správcu uvedenú vyššie, telefonicky na tel.č.: 0902 820 400, na e-mail: spravca.gregor@gmail.com resp. do
elektronickej schránky správcu.

K004956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Straciny 32, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1210/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1210/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Ján Bučko, nar. 24. 05. 1960, trvale bytom Malé Straciny 32, 990 01
Veľký Krtíš, pôvodne podnikajúci pod obchodným meno: Ján Bučko, s miestom podnikania: P.O.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

Hviezdoslava 823/6, 99001 Veľký Krtíš, IČO: 43228496, podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák.č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok
nasledovne: IBAN: SK60 8360 5207 0042 0341 7461, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok, s doplňujúcou poznámkou: Ján Bučko, kaucia popretia pohľadávky 4OdK/1210/2019.

K004957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Zámkom 187/4, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
Kálmána Miszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: K 01/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1208/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Júlia Bartošová, nar. 28.12.1983, trvale bytom Pod Zámkom 187/4, 976 13 Slovenská
Ľupča, oznamuje účastníkom konkurzu a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Kálmána Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod do 17:00 hod.
Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0918 628 240.

K004958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Zámkom 187/4, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
Kálmána Miszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: K 01/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1208/2019
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: dlžníka: Júlia
Bartošová, nar. 28.12.1983, trvale bytom Pod Zámkom 187/4, 976 13 Slovenská Ľupča /ďalej len úpadca/,
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn.: 4OdK/1208/2019, bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the bankrupt Júlia Bartošová, nar. 28.12.1983, trvale bytom Pod Zámkom 187/4, 976 13 Slovenská
Ľupča / hereinafter only ,, the Bankrupt “/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in
Banská Bystrica, No. 4OdK/1208/2019, bankruptcy was declared on estate of the Bankrupt.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.01.2020. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 14 of january 2020. The bankruptcy was
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky u správcu: JUDr. Marek Perdík, Správca
konkurznej podstaty, Kálmána Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika. 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 tlačivá 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
veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky.

According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy to the trustee at the adress: JUDr. Marek Perdík, Debtor‘s trustee, Kálmána Mikszátha 268, 979
01 Rimavská Sobota, Slovakia. The registration has to contain information about the name, surname and the
adress of the company, the seat of the creditor and the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt‘s general estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests, the registration has to be filled in a specific registration form, which has to be dated
and signed by the creditor. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors
whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims the same way. In the registration
they also state 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 security is tied. The
claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided which security is tied.
The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration
form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch
Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. If the
creditor registers more than one claim, a summarization of the registrations has to be added to the registration
form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim, shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The cerditor is responsible for the legitimacy of his registration, according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not known from the business
documentation of the bankrupt.

K004959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Popunda Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Višňovského 771/22, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1073/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1073/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

2/
Typ súpisnej položky majetku: peňažné prostriedky
výplata peňažných prostriedkov z depozitu spoločnosti ROCO - SLOVAKIA spol. s r. o., so sídlom Zvolenská
cesta 27, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 581 820,
súpisová hodnota majetku: 528,83 €.

Mgr. Robert Antal
správca

K004960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gron Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Podhorie 0, 969 82 Podhorie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1977
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1243/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1243/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Peter Gron, nar. 01.03.1977, trvale
bytom obec Podhorie, 969 82 Podhorie, obchodné meno - Peter Gron, s miestom podnikania Žakýl 159,
969 82 Podhorie, IČO - 34543856, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZKR“), zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK83 5600 0000
0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§ 167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K004961
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: úpadcu Erika Csonková, 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Erika Csonková, born on 6th of
nar. 06.08.1964, trvale bytom Ožďany 101, 980 11 Ožďany, August 1964, residing at Ožďany 101, 980 11 Ožďany, Slovak republic
oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného hereby I inform you, that District Court in Banska Bystrica declared
súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/1229/2019 zo dňa 30.12.2019 bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the trustee of the
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 8/2020 zo dňa 14.1.2020 bankrupt by its resolution No. 4OdK/1229/2019 dated 30th of December
vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli ustanovený za 2019 and published in the Commercial bulletin No. 8/2020 dated on 14th of
správcu úpadcu.
January 2020.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
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vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom assets, provided that the purpose to create such schedule was published
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed
28 ods. 3 ZKR).
sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ sec. 8 BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a The application´s basic requirements are: a) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d)
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v currency without reference exchange rate of European Central Bank or
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako period together with his statement. Court will decide whether these
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, petitions should be treated as applications by its resolution without undue
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
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ADVO INSOLVENCY, k.s.

K004962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rybárová Ilma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 458/21, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/758/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/758/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Dňa 26.11.2019 prihláška pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom
Československé armády 954/7, Hradec Králove, Česká republika, IČO: 24785199 v celkovej výške
17 919,87,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

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

305

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

K004963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gron Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Podhorie 0, 969 82 Podhorie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1977
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1243/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1243/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Peter Gron, nar. 01.03.1977, trvale
bytom obec Podhorie, 969 82 Podhorie, obchodné meno - Peter Gron, s miestom podnikania Žakýl 159,
969 82 Podhorie, IČO - 34543856, týmto oznamujeme, že účastníci konania môžu do správcovského spisu
úpadcu vedeného pod sp. zn. 2OdK/1243/2019 S1719 nahliadať v kancelárii správcu Kukučínova 6571, 960 01
Zvolen, Slovenská republika, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 do 11:30 hod. a od 13:00 do
15:00 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 905 596 644
alebo prostredníctvom e-mailu na zvolen@gbkr.sk. Samotné nahliadanie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K004964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gron Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Podhorie 0, 969 82 Podhorie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1977
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1243/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1243/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Peter Gron, nar. 01.03.1977, trvale bytom obec Podhorie, 969 82 Podhorie, obchodné meno - Peter
Gron, s miestom podnikania Žakýl 159, 969 82 Podhorie, IČO - 34543856 (ďalej len „Dlžník“), Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/1243/2019 zo dňa 03.01.2020 (ďalej
len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a za správcu ustanovil G & B KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom Kukučínova 6571, 640 01 Zvolen, Slovenská republika.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor: Peter Gron, date of birth: 01.03.1977, residency Podhorie , 969 82 Podhorie
(hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica,
proc. no: 2OdK/1243/2019 dated as 3rd of JANUARY, 2020 the bankruptcy procedure was declared on the
Debtor’s estate and the trustee G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. residency of the office at so
sídlom Kukučínova 6571, 640 01 Zvolen, Slovak republic, mark of trustee S1719 was appointed.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 14.01.2020.
The bankruptcy proceedings came into effect on 14th JANUARY 2020.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na
súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating
whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account
books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Regulation (EU)
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K004965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sitarčíková Sidónia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 1805/8, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/905/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/905/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v 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 z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 14.01.2020
Ing. Marián Holúbek, správca

K004966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1771/9, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1205/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1205/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn. 4OdK/1205/2019 zo dňa 30.12.2019 (zverejnenie v OV
8/2020 dňa 14.01.2020) bol na majetok dlžníka Zdenko Bartoš, nar. 04.11.1989, bytom Vrbová 1771/9, 977 03
Brezno vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Lucia Fabriciusová,
so sídlom kancelárie J.A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica.
Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných
dňoch v čase od 08.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom na: ak.fabriciusova@gmail.com alebo telefonicky na tel.č. : 0902
052 432.

K004967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1771/9, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1205/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/1205/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: Zdenko Bartoš, nar. 04.11.1989, bytom Vrbová 1771/9, 977 03 Brezno, s poukazom na ust. § 167l ods. 5
a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov, a to na účet vedený v Tatra banka, a.s., č. ú. IBAN: SK20 1100 0000 0029 4904 5263, SWIFT:
TATRSKBX, s doplňujúcou poznámkou: Zdenko Bartoš, kaucia popretie pohľadávky 4OdK/1205/2019.

K004968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Váradi Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abovce 111, 980 44 Abovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/644/2019 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/644/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Tomáš Váradi, nar. 3.5.1971, trvale bytom Abovce 111, 980 44 Abovce, zistil počas výkonu
funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení tretích
osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že
dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný do konkurznej podstaty a
speňažený.

Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Tomáš Váradi, nar. 3.5.1971, trvale
bytom Abovce 111, 980 44 Abovce, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K004969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brinzová Viktória
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 111, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/489/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/489/2019
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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náklady konkurzu

Správca dlžníka: Viktória Brinzová, nar. 2.6.1994, trvale bytom Holiša 111, 985 57 Holiša zistil počas výkonu
funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení tretích
osôb, ktoré správcovi poskytli súčinnosť, ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol
byť zapísaný do konkurznej podstaty.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Viktória Brinzová, nar. 2.6.1994, trvale
bytom Holiša 111, 985 57 Holiša, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K004970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kotmanová 112, 985 53 Kotmanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1968
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/867/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/867/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Júlia Oláhová, nar. 03. 09. 1968, trvale
bytom Kotmanová 112, 985 53 Kotmanová (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n
ods. 1, § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
KOLO: TRETIE
Predmet:
Predmetom speňaženia je položka zo súpisu majetku zapísaná pod por. č. 3:
Por. č.
3.

Popis
Záhrada

Kat. územie
Kotmanová

LV
173

Výmera (m2)
846

Par. č.
203

Spoluvlastnícky podiel
1/1 (v BSM)

Súpisová hodnota (€)
1 116,72

(ďalej aj „Predmet speňaženia“ alebo „Položka majetku s por. č. 3“)
Súpisová zložka majetku: nehnuteľné veci - záhrada
Identifikácia: nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území Kotmanová
Podstata: všeobecná
Dôvod zápisu: Návrh na vyhlásenie konkurzu, GKÚ, OÚ Lučenec, katastrálny odbor

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota: lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, Predmetu
speňaženia a výšky ponúkanej sumy za Predmet speňaženia do sídla kancelárie správcu
G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka
musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE
5OdK/867/2019“. Záujemca - fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca právnická osoba - je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného
alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej
osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu
meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku
konkurzu: 5OdK/867/2019. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na emailovej adrese: levice@gbkr.sk, zvolen@gbkr.sk.
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK 83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 58672019.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie nehnuteľnosti, náklady
spojené s návrhom na vklad a vypracovanie kúpnej zmluvy je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Nehnuteľnosť sa speňažuje ako „stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K004971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Macková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Kmeťa 17, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1224/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1224/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen správca úpadcu: Alena
Macková, nar. 15.11.1951, bytom Andreja Kmeťa 17, 969 01 Banská Štiavnica oznamuje, že účastníci konania
môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.: +421 45 54 10 751
Kontakt: e-mail: office@akdlhopolec.sk

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Macková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Kmeťa 17, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1224/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1224/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Alena Macková, nar. 15.11.1951,
bytom Andreja Kmeťa 17, 969 01 Banská Štiavnica, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32
ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na účet č. IBAN: SK68
1100 0000 0029 2083 1367, vedený v Tatra banke, 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. Ivan Dlhopolec, správca

K004973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Macková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Kmeťa 17, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1224/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1224/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike na prihlásenie pohľadávky v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 v konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state than in the Slovak Republic according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th
May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu Alena Macková, nar.
15.11.1951, bytom Andreja Kmeťa 17, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/1224/2019 zo dňa 27.12.2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the bankrupt: Alena Macková, date of birth November 15, 1951, place of domicil Andreja Kmeťa
17, 969 01 Banská Štiavnica, Slovak Republic (hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you
that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, No. 4OdK/1224/2019 dated 27th of
December 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 15.01.2020 zverejnením v OV č. 8/2020 dňa 14.01.2020 pod
značkou K003273.
The bankruptcy was declared on 15th of January 2020 publication in Commercial Bulletin 8/2020 on 14th
of January 2020 brand K003273.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by
application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already
fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the
secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured
claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the
debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.
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Ivan Dlhopolec, správca, Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the address: JUDr. Ivan Dlhopolec, trustee, with
residence at Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
popis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková
suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia. aspx and
must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname
and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d)
order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type,
order, subject and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of
the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be
divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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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 Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
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May 2000.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca/truste

K004974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michnová Dáša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Šmidkeho 1288/3, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/869/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/869/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:
Dňa 09.12.2019 prihláška pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom
Československé armády 954/7, Hradec Králove, Česká republika, IČO: 24785199, v celkovej výške 899,73,Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
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popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca
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K004975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Melicher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ves 25, 985 01 Kalinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1250/2019 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1250/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Flíder, správca dlžníka: Ján Melicher, nar. 16. 08. 1986, trvale bytom Veľká Ves 25, 985 01
Kalinovo, sp. zn. 2OdK/1250/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je
možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných
pracovných dňoch, v pondelok až piatok v čase od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 15.00 hod. Žiadosť na
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na t. č. 0908 265 527 alebo elektronickou poštou akvladimirflider@gmail.com.

Vo Zvolene, dňa 14. 01. 2020.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K004976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Melicher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ves 25, 985 01 Kalinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1250/2019 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1250/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Flíder, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu S 1492, správca dlžníka: Ján Melicher, nar. 16. 08. 1986, trvale bytom Veľká
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Ves 25, 985 01 Kalinovo, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.
2OdK/1250/2019, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom
znení ( ďalej len ZKR ), zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok pre popieranie
pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK96 0200 0000 0026 3811 8859
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.

Podľa § 32 ods. 7 platí: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
§ 32 odsek 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.
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 ods. 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.

Vo Zvolene, 14. 01. 2020.

JUDr. Vladimír Flíder
správca
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K004977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Melicher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ves 25, 985 01 Kalinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1250/2019 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1250/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM:
Invitation to lodge a claim for foreign creditors :
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
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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”

„Oznam o insolvenčnom konaní“
„Notice of insolvency proceedings“
„Oznámení o insolvenčním řízení“
„Mitteilung über ein Insolvenzverfahren“

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. 05. 2015 o
insolvenčnom konaní (ďalej len „Nariadenie“), v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica, č. k. 20dK/1250/2019, zo dňa 03. 01. 2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 7/2020,
dňa 13. 01. 2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Melicher, nar. 16. 08. 1986, trvale bytom Veľká
Ves 25, 985 01 Kalinovo, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“). Účinky zverejnenia nastali dňa 14. 01. 2020.

V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Vladimír Flíder,
so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, k číslu konania 2OdK/1250/2019.

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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.

V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie Únie. Uvedený formulár má názov „Prihláška pohľadávok“, pričom tento názov je
uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
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a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa uvedeného v odseku 1;

b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;

c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;

e) povaha pohľadávky;

f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a

h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
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.
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.

Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.

V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti
s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o
existencii a sume tejto pohľadávky.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.

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

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.

Zabezpečený veriteľ
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.

Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.

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.

Správca zároveň dáva veriteľom do pozornosti Nariadenie.

„Notice of insolvency proceedings“

According to the Article 54 of the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings, (hereinafter only
“Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Resolution of the District court
Banská Bystrica dated 3rd January 2020, file No. 2OdK/1250/2020 published in Commercial Journal No. 7/2020
on 13th January 2020, the bankruptcy was declared on the estate of debtor: Ján Melicher, born 16. 08. 1986,
permanently residing at Veľká Ves 25, 985 01 Kalinovo, Slovak republic (hereinafter only “debtor”). The resolution
came into force on 14th January 2020.
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According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Vladimír Flíder, with seat of office at Trhová 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic to the file No.
2OdK/1250/2019.

The claim shall be alleged by an application form. 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.

According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading „Lodgement of claims“ in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below:

(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor referred to in paragraph 1;

(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;

(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;

(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;

(e) the nature of the claim;

(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;

(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and

(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
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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

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment.

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.

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.

Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the trustee or the debtor
in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of the State of the opening
of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of
the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which
that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate whether it accepts any official
language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the lodging of claims.

The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.

Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.

Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.

The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.

If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
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obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only.

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, can
not be corrected nor amended.

Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.

Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.

Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.

This 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.

The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Regulation.

Vo Zvolene, dňa 14. 01. 2020
In Zvolen, on 14th January 2020

JUDr. Vladimír Flíder, správca
JUDr. Vladimír Flíder, trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michnová Dáša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Šmidkeho 1288/3, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/869/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/869/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 13.09.2019 bolo v obchodnom vestníku OV č. 177/2019 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 4OdK/869/2019 zo
dňa 05.09.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Dáša Michnová, nar.: 06.12.1974, trvale
bytom: Karola Šmidkeho 1288/3, 969 01 Banská Štiavnica a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená
JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

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

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

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Dáša Michnová, nar.: 06.12.1974, trvale bytom: Karola Šmidkeho 1288/3, 969 01 Banská
Štiavnica sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.,
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 316 / 1, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1970
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/601/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/601/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 14.06.2019, sp. zn. 4OdK/601/2019, bol na majetok
dlžníka: Juraj Bartoš, nar. 10. 04. 1970, trvale bytom: Stromová 316/1, 977 01 Brezno; pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom: Juraj Bartoš, s miestom podnikania Stromová 316/1, 977 01 Brezno, IČO: 43 242 600 (ďalej
v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
118/2019, deň vydania: 20.06.2019.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:

1. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/28 v pomere k celku na
nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k.ú. Brezno, obci Brezno, okrese Brezno, vedených Katastrálnym
odborom Okresného úradu Brezno, zapísaných na LV č. 225, a to na stavbe so súpisným číslom 936,
popis stavby: Rodinný dom, druh stavby: 10 – Rodinný dom, postavenú na pozemku s parc. č. 1543,
parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 45 m² a na pozemku s parc. č. 1543, parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m²; súpisová hodnota: 178,57 € (1/28 z hodnoty
nehnuteľností: 5.000.- €); podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do
súpisu: 14.01.2020; dôvod zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo výlučnom vlastníctve úpadcu.

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

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia 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.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K004980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 316 / 1, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1970
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/601/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/601/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Výzva na vyjadrenie sa k uplatneniu predkupného práva

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 14.06.2019, sp. zn. 4OdK/601/2019, bol na majetok
dlžníka: Juraj Bartoš, nar. 10. 04. 1970, trvale bytom: Stromová 316/1, 977 01 Brezno; pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom: Juraj Bartoš, s miestom podnikania Stromová 316/1, 977 01 Brezno, IČO: 43 242 600 (ďalej
v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
118/2019, deň vydania: 20.06.2019.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zapísala do všeobecnej podstaty nasledovný majetok:

1. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/28 v pomere k celku na
nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k.ú. Brezno, obci Brezno, okrese Brezno, vedených Katastrálnym
odborom Okresného úradu Brezno, zapísaných na LV č. 225, a to na stavbe so súpisným číslom 936,
popis stavby: Rodinný dom, druh stavby: 10 – Rodinný dom, postavenú na pozemku s parc. č. 1543,
parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 45 m² a na pozemku s parc. č. 1543, parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m²; súpisová hodnota: 178,57 € (1/28 z hodnoty
nehnuteľností: 5.000.- €); podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do
súpisu: 14.01.2020; dôvod zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo výlučnom vlastníctve úpadcu.

Podľa ust. § 167s zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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„Pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné
právo však predkupné právo zostáva zachované.“
Podľa ust. § 140 Občianskeho zákonníka:
„Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa
spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.“

S poukazom na citované zákonné ustanovenia naša spoločnosť oznamuje dotknutým podielovým
spoluvlastníkom, že naša spoločnosť ako správca v rámci konkurzného konania má zámer odplatne previesť
vlastnícke právo k vyššie uvedeným spoluvlastníckym podielom na tretiu osobu.

Vlastnícke právo k vyššie uvedeným spoluvlastníckym podielom naša spoločnosť bude prevádzať v rámci
speňažovania konkurznej podstaty, odplatne, a to v rámci troch ponukových kôl, za kúpnu cenu – v 1. kole vo
výške 100% zo súpisovej hodnoty, v 2. kole vo výške 80% zo súpisovej hodnoty a v 3. kole v najvyššej
ponúknutej výške ponúknutej v rámci ponukového konania.

Vyššie uvedenú kúpnu cenu bude kupujúci povinný v celej výške uhradiť tak, že kúpnu cenu kupujúci zaplatí
v celosti pri podpise kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na bankový účet určený našou spoločnosťou ako správcu.

Vecno-právne účinky kúpnej zmluvy nastanú povolením vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho
do katastra nehnuteľností.

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude povinný podať kupujúci, ktorý zároveň
zaplatí správny poplatok za podanie návrhu na vklad Kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností.

S poukazom na vyššie uvedené naša spoločnosť žiada dotknutých podielových spoluvlastníkov o písomné
vyjadrenie v lehote 30 dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, či majú záujem využiť svoje
predkupné právo k vyššie uvedeným spoluvlastníckym podielom

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vo Zvolene dňa 14.01.2020

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kecső Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľadovo 1850/19, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1956
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1245/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1245/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 03.01.2020, sp. zn. 2OdK/1245/2019, bol na majetok
dlžníka: Július Kecső, nar. 11. 12. 1956, trvale bytom Zvolenská cesta 275/1, 984 01 Lučenec, na
korešpondenčnej adrese Ľadovo 1850/19, 984 01 Lučenec, obchodné meno - Július Kecsö SCHOP, s miestom
podnikania Zvolenská 275/1, 984 01 Lučenec, IČO - 14182459 (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz
a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní
ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2020, deň
vydania: 13.01.2020.

Správca týmto, v zmysle ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a ust. § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu v
predmetnom konkurznom konaní, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Tehelná 189, 960 01
Zvolen, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne aj na e-mailovú adresu:
kre@akap.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 045/5323918.

Zvolen 14.01.2020

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K004982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kecső Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľadovo 1850/19, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1956
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1245/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1245/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 03.01.2020, sp. zn. 2OdK/1245/2019, bol na majetok
dlžníka: Július Kecső, nar. 11. 12. 1956, trvale bytom Zvolenská cesta 275/1, 984 01 Lučenec, na
korešpondenčnej adrese Ľadovo 1850/19, 984 01 Lučenec, obchodné meno - Július Kecsö SCHOP, s miestom
podnikania Zvolenská 275/1, 984 01 Lučenec, IČO - 14182459 (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz
a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní
ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2020, deň
vydania: 13.01.2020.

Správca týmto, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, oznamuje,
že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- €, pri popretí pohľadávky veriteľom je
nasledovné: SLSP a.s., č. účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Zvolen dňa 14.01.2020

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K004983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kecső Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľadovo 1850/19, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1956
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1245/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1245/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny!
Appeal to register claims. It is necessary to keep all determined deadlines!
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες“
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
„Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka Július Kecső, nar. 11. 12. 1956, trvale bytom Zvolenská cesta 275/1, 984 01 Lučenec, na
korešpondenčnej adrese Ľadovo 1850/19, 984 01 Lučenec, obchodné meno - Július Kecsö SCHOP, s miestom
podnikania Zvolenská 275/1, 984 01 Lučenec, IČO - 14182459 (ďalej v texte aj dlžník“), oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 03.01.2020, sp. zn. 2OdK/1245/2019, bol na majetok
dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, as the bankruptcy trustee of Július Kecső, date of birth: 11. 12. 1956, domicile: Zvolenská cesta
275/1, 984 01 Lučenec, Slovak republic, delivery address: Ľadovo 1850/19, 984 01 Lučenec, Slovak
republic, business name: Július Kecsö SCHOP, registered office: Zvolenská 275/1, 984 01 Lučenec, Slovak
republic, Identification number: 14 182 459, hereinafter referred to as ,,the Bankrupt“, our duty is to inform
that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, dated 03.01.2020, No. bankruptcy
2OdK/1245/2019, declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 7/2020, deň
vydania 13.01.2020. Dňom 14.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. OV 7/2020, on
date of issue 13.01.2020. Bankruptcy was declared on 14.01.2020.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „the BRA“ ) applies:

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

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)

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.

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)

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

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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The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)

Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

stránke

www.justice.gov.sk.

resp.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.

The application form can be found on the website
justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

www.justice.gov.sk

or

https://e-

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

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 amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

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

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

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 forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

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 an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

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)

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

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)

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
Zvolen 14.01.2020

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K004984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sokol Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 276 / 27, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1973
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/229/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/229/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 06.03.2019, sp. zn. 4OdK/229/2019 bol na majetok dlžníka:
Daniel Sokol, nar. 30. 07. 1973, trvale bytom Vinohradnícka 276/27, 990 01 Veľký Krtíš; obchodné meno Daniel
Sokol – M § M, s miestom podnikania Vinohradnícka 276/27, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 33 255 229 (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 52/2019, deň
vydania: 14.03.2019.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:

1. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Sklabiná, obci Sklabiná, okrese Veľký Krtíš, vedených Katastrálnym odborom
Okresného úradu Veľký Krtíš, zapísanej na LV č. 223, a to na pozemku s parc. č. 89/2, parcela registra
„C“, evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 190 m²;
súpisová hodnota: 475.- € (1/2 z hodnoty nehnuteľnosti: 950.- €); podstata: všeobecná; poznámka v čase
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 14.01.2020; dôvod zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo
výlučnom vlastníctve úpadcu.

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

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia 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.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
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K004985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Môlča 70, 974 01 Banská Bystrica - Môlča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/912/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/912/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 30.09.2019 bolo v obchodnom vestníku OV č. 188/2019 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 5OdK/912/2019 zo
dňa 24.09.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mário Bartoš, nar. 07.02.1996, trvale bytom:
Dolná Môlča 70, 974 01 Môlča a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Andrea Balážiková,
PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

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

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

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Mário Bartoš, nar. 07.02.1996, trvale bytom: Dolná Môlča 70, 974 01 Môlča sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.,
správca

K004986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matéčková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 842/20, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

340

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/795/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/795/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 03.09.2019 bolo v obchodnom vestníku OV č. 169/2019 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 5OdK/795/2019 zo
dňa 26.08.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Martina Matéčková, nar.: 10.06.1982, trvale
bytom: Družstevná 842/20, 979 01 Rimavská Sobota a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr.
Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

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

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

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Martina Matéčková, nar.: 10.06.1982, trvale bytom: Družstevná 842/20, 979 01 Rimavská
Sobota sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.,
správca

K004987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 320, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1215/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1215/2019
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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Správca dlžníka: Dušan Gašpar, nar. 20.3.1976, trvale bytom Sielnica 320, 962 31 Sielnica, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom: Dušan Gašpar, s miestom podnikania Sielnica 320, 962 31 Sielnica, IČO: 50 180 428
oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných
dňoch v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na
telefónnom čísle: 048/4700060, alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailu na emailovej adrese: dusan.paulik@stonline.sk.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K004988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 320, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1215/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1215/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Dušan Gašpar, nar. 20.3.1976, trvale bytom Sielnica 320, 962 31 Sielnica, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom: Dušan Gašpar, s miestom podnikania Sielnica 320, 962 31 Sielnica, IČO: 50 180 428
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 „ZKR“) oznamuje veriteľom
číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky, nasledovne: číslo účtu IBAN: SK61 1100 0000
0026 2409 8017, účet vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K004989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magurová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Detva 96212, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/778/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/778/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:
Dňa 11.11.2019 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa,
a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35 942 436 v celkovej výške 1827,48,- Eur. Pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
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JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K004990
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:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Správca úpadcu Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“, so sídlom Kúpeľná ½, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 (ďalej
len „Úpadca“) týmto zapisuje v súlade s § 78 ods. 1 ZKR spornú poznámku k nasledovným súpisovým zložkám
zapísaným do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu na základe jeho doplnenia správcom zo dňa 13.01.2020:
·
·

k Súpisovým položkám por. č. 172 až 395 a
k súpisovým položkám por. č. 430 až 3116

Dôvod zápisu: Nároky tretích osôb uplatňované na predmetný majetok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zápisu spornej poznámky: 13.01.2020
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K004991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remeda s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 586 647
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU ÚPADCU
Remeda s.r.o. „v konkurze“,, IČO: 44586647,
so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka súdu:

4K/7/2018

Dátum a čas konania:
Miesto konania:

18.11.2019 o 12.00 hod.
Cintorínska 21, 814 99, Bratislava

PRÍTOMNÍ
·
1.
2.
3.

Prítomní sú 2 členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 2 nasledovne:
Slovenská konsolidačná, a.s.
Daňový úrad Banská Bystrica (v zastúpení SK, a.s.)
Sociálna poisťovňa
Prezenčná listina členov veriteľského výboru tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

PREDMET ROKOVANIA ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu záväzného pokynu
3. Záver
Opis prerokovania jednotlivých bodov:
K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru a overenie uznášaniaschopnosti
V súlade s ust. §38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja z troch jeho členov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s § 38 ods. 2 ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov a
v súlade s § 38 ods. 2 ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
K bodu 2 - Schválenie návrhu záväzného pokynu
Veriteľský výbor sa oboznámil so znením návrhu záväzného pokynu zo dňa 15.11.2019. Následne prebehlo
hlasovanie vo veci schválenia predloženého uznesenia č. 1.
Na schválenie bolo predložené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor, ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. b) ZKR a § 96 ods. 5 ZKR ukladá správcovi
záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty: (a) súboru majetku
tvoreného súpisovou zložkou majetku – nehnuteľnou stavbou označenou ako KOMÍN, druh stavby: iná budova,
umiestnenou na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálne mape, parc. č. 12616/6 zapísanou na liste
vlastníctva číslo 10042 vedenom Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom, pre okres Levice, obec
Levice, katastrálne územie Levice a súpisovou zložkou majetku – nehnuteľnou, stavbou označenou ako
KOTOLŇA, druh stavby: iná budova, umiestnenou na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, parc.
č. 12616/7 zapísanou na liste vlastníctva číslo 10042 vedenom Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom,
pre okres Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice (ďalej spolu aj len ako „Stavby“) podľa ust. § 92 ods. 1
písm. d) 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“) na dražbe organizovanej správcom za primeraného použitia
ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o dobrovoľných dražbách“), pričom výška najnižšieho podania
bude vo výške 100% všeobecnej hodnoty Stavieb určenej znaleckým posudkom vypracovaným správcom
určeným znalcom v príslušnom odbore. V prípade, ak nebude na dražbe Stavieb urobené ani najnižšie podanie,
je správca ako licitátor oprávnený znížiť výšku najnižšieho podania na 80% hodnoty Stavieb určenej znaleckým
posudkom. V prípade, ak nedôjde k úspešnému speňaženiu Stavieb v prvom kole dražby je správca oprávnený
zorganizovať opakovanú dražbu, pričom najnižšie podanie na opakovanej dražbe bude vo výške 80% hodnoty
Stavieb určenej znaleckým posudkom. V prípade, ak nebude na opakovanej dražbe urobené ani najnižšie
podanie bude správca ako licitátor oprávnený znížiť výšku najnižšieho podania na 60% hodnoty Stavieb určenej
znaleckým posudkom
a (b) súboru majetku tvoreného súpisovou zložkou majetku – pozemkom, parcelou registra „C“ evidovanou na
katastrálnej mape, parc. č. 1093/2 – trvalý trávny porast o výmere 3.771 m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo
908 vedenom Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom pre okres Košice - okolie, obec Svinica,
katastrálne územie Svinica a súpisovou zložkou majetku – pozemkom, parcelou registra „E“ evidovanou na mape
určeného operátu, parc. č. 795/19 – trvalý trávny porast o výmere 7.339 m2, zapísaným na liste vlastníctva číslo
908 vedenom Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom pre okres Košice - okolie, obec Svinica,
katastrálne územie Svinica (ďalej spolu aj len ako „Pozemky“) § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za primeraného použitia
ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách, pričom výška najnižšieho podania bude vo výške 100% všeobecnej
hodnoty Pozemkov určenej znaleckým posudkom vypracovaným správcom určeným znalcom v príslušnom
odbore. V prípade, ak nebude na dražbe Pozemkov urobené ani najnižšie podanie, je správca ako licitátor
oprávnený znížiť výšku najnižšieho podania na 90% hodnoty Pozemkov určenej znaleckým posudkom. V prípade,
ak nedôjde k úspešnému speňaženiu Pozemkov v prvom kole dražby je správca oprávnený zorganizovať
opakovanú dražbu, pričom najnižšie podanie na opakovanej dražbe bude vo výške 90% hodnoty Pozemkov
určenej znaleckým posudkom. V prípade, ak nebude na opakovanej dražbe urobené ani najnižšie podanie bude
správca ako licitátor oprávnený znížiť výšku najnižšieho podania na 80% hodnoty Pozemkov určenej znaleckým
posudkom.“
Výsledok hlasovania:
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
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Uznesenie: prijaté
K bodu 4 – Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia Veriteľského výboru
podpíše a následne ju doručí správcovi.
Predseda Veriteľského výboru zasadnutie Veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 18.11.2019

___________________________
JUDr. Andrej Kralovič
Na základe poverenia za
Slovenská konsolidačná, a.s.
Predseda veriteľského výboru úpadcu
Remeda s.r.o. „v konkurze“

K004992
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:
Mararykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/682/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/682/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa § 167n ods. 1 ZKR
Okresný súd Prešov svojím uznesením sp. zn.: 2OdK/682/2019 zo dňa 03.09.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 173/2018 zo dňa 09.09.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Michal Ruiz, nar. 01.06.1982,
Kravany 63, 059 18 Kravany a súčasne do funkcie správcu ustanovil JUDr. Ivanu Orosovú so sídlom kancelárie
Masarykova 10, 080 01 Prešov (ďalej len „správca“).
Správca týmto vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka, postupom podľa
ustanovenia § 167p č. 7/2005 Z. z. (ďalej len „ZKR“).
Predmet speňaženia:
Súpis. zložka majetku

1.

Popis

Pozemok

Parcela

950/13

Výmera

345

Druh

Trvalý trávny porast
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List vlastníctva

873

Katastrálne územie

Kravany, obec Kravany, okres Poprad

Vlastníctvo

1/1

Deň vydania: 17.01.2020

Súpisná hodnota majetku: 750,- Eur.

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke s
označením „Ponukové konanie - 2OdK/682/2019 – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Správcovská kancelária JUDr.
Ivana Orosová, Masarykova 10, 080 01 Prešov tak, aby bola doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní od
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky náklady
spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento
kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť
prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: advokat.orosova@gmail.com alebo
telefonicky na čísle 0948073944.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1.Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením mena, priezviska, bydliska, rodného čísla, resp. obchodného
mena, sídla/miesta podnikania a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského
registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ predloží fotokópiu platného OP, telefonický a e-mailový
kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Príloha záväznej ponuky musí obsahovať:
1. V prípade právnickej osoby/FO podnikateľa: kópiu výpisu z obchodného alebo iného zákonného registra, nie
staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: fotokópiu dokladu
totožnosti;
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2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., IBAN: SK52 0900 0000 0051 3312 7032 a správou pre prijímateľa „ 2OdK/682/2019 –
pozemok“.
Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk.

V Prešove dňa 14.01.2020
JUDr. Ivana Orosová, správca

K004993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrišin Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 1411 / 39, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/518/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/518/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiaden majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka: Patrik Petrišin, nar. 28.07.1988, trvale bytom Solivarská 39, 080 05 Prešov, SR, uznesením
Okresného súdu Prešov sp.zn. 5OdK/518/2019-19 zo dňa 11.07.2019, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Patrik Petrišin, nar. 28.07.1988, trvale
bytom Solivarská 39, 080 05 Prešov, SR zrušuje.
Správca

K004994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Milerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/944/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/944/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Alžbeta Milerová, nar. 25.08.1982, Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý
Slavkov, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na Valaškovskej ulici č. 6210/21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od
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7.30 hod. do 14.30 hod. Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, správca

K004995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pončák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kendice 1, 082 01 Kendice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1954
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: 3OdK/6/2017 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/6/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

1.kolo verejného ponukového konania na odkúpenie nehnuteľnosti

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou - správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Pončák, nar. 11.04.1954, trvale bytom: Kendice 282, 082
01 Kendice, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 3OdK/6/2017,
týmto vyhlasuje podľa ustanovenia § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 1.kolo verejného
ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania
Pozemky:
Poradové číslo: 1
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
deň zaradenia: 04.08.2017
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 na:
·

pozemku parcely registra „C“ parc. č. 1250/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 1187 m2, súpisová
hodnota: 600,- Eur

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, pre okres: Prešov, obec: Kendice,
katastrálne územie: Kendice na LV č. 1009,
dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Zaradenie majetku do všeobecnej podstaty bolo v Obchodnom vestníku zverejnené v čiastke OV 154/2017 dňa
11.08.2017.
Súpisová hodnota: 600,-€ určená odhadom správcu.

Podmienky ponukového konania
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1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Záväzné písomné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne
alebo poštou na adresu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie
slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod. v zalepenej
obálke s označením „PONUKA POZEMKY PONČÁK NEOTVÁRAŤ“. Ak posledný deň na
predkladanie ponúk pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, ponuka podľa predchádzajúcej
vety musí byť správcovi doručená v najbližší nasledujúci pracovný deň. Na ponuky doručené po
uplynutí lehoty sa hľadí akoby neboli doručené.

2. Každý záujemca je oprávnený doručiť iba jednu ponuku v ktorej uvedie:
(i) Označenie ponúkaného majetku – identifikácia súboru nehnuteľností podľa zverejnenia v OV,
(ii) 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.
3. Ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za osobu záujemcu s plnou právnou
subjektivitou. K ponuke záujemca predloží:
(i)v prípade, že sa jedná o FO kópiu občianskeho preukazu,
(ii) v prípade PO výpis z ORSR nie starší ako 1 mesiac,
(iii) výpis z bankového účtu preukazujúci úhradu zálohy,
(iv) vyhlásenie že záujemca má voči dlžníkovi vysporiadné všetky záväzky podpísané osobou oprávnenou
konať v mene záujemcu.
4. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady ani iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
ponukového konania, na ponuky, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti sa neprihliada.

5. Záujemcovia sú povinní najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk zložiť v prospech
bankového účtu vedeného vo VÚB, a.s., IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453 zálohu vo výške
celkovej ponúkanej kúpnej ceny, pričom záujemca v správe pre prijímateľa uvedenie „ZÁLOHA
PONČÁK POZEMKY“. Záloha sa v prípade úspešného záujemcu započíta na úhradu celkovej
kúpnej ceny.

6. Úspešným sa stane záujemca, ktorý splní všetky kritériá ponukového konania a ponúkne
najvyššiu cenu. V prípade rovnakých ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie
rovnaké ponuky, na doplnenie ich ponuky. V prípade ak ani jeden z oslovených záujemcov
nepredloží v stanovenej lehote doplnenie ponuky, správca uzatvorí kúpnu zmluvu s tým
záujemcom, ktorého vyžrebuje zo záujemcov, ktorí predložili rovnakú cenovú ponuku.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky na odkúpenie majetku podľa
tohto zverejnenia. Správca si taktiež vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.
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8. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Víťaz ponukového konania je
povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového
konania. V prípade ak víťaz v stanovenej lehote neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, zaplatená
záloha prepadá v prospech všeobecnej podstaty konkurzného konania ako zmluvná pokuta, s čím
záujemca zapojený do tohto ponukového konania prejavuje konkludentný súhlas tým, že doručí
svoju ponuku na odkúpenie hnuteľnej veci.

9. Všetky správne poplatky a iné poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k súboru
nehnuteľností znáša kupujúci.

10. Neúspešných uchádzačom po vyhodnotení ponukového konania správca vráti zaplatenú zálohu.

11. Záujemcovia sa môžu oboznámiť s ponukovým konaním so správcom na tel. č. 00421 907 490 493,
alebo e-mailom: office@ikskonkurzy.sk, semko.spravca@gmail.com .

Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola kúpna cena v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak sa peňažnú
pohľadávku podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o peňažnú pohľadávku prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju 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.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

K004996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Žáková - SHR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 118, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 42 028 469
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2017 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca podstaty dlžníka Anna Žáková, nar. 08.06.1954, trvale bytom 090 03
Ladomirová 118, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Prešov, pod sp.zn. 2K/17/2017, oznamuje, že
do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35776005, doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
150,00
150,00
150,00
50,00
30,00
16,60
16,60

K004997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pončák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kendice 1, 082 01 Kendice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1954
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: 3OdK/6/2017 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/6/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Pončák, nar. 11.04.1954,
trvale bytom: Kendice 282, 082 01 Kendice (ďalej len „Dlžník“), týmto oznamuje, že majetok, a to:

Opis súpisovej zložky majetku:

Poradové číslo: 2
Opis súpisovej zložky majetku: Cenný papier
deň zaradenia: 04.11.2019
Druh CP: TC01, Forma CP: BEAR, CFI: ESXUFB
ISIN: CS0005058759
PPN na emisii: RSI0, Dátum vydania CP: 29.03.1993
Počet kusov: 58 ks
Mena: SKK
Menovitá hodnota: 1.000,00 SKK
Dátum platnosti: na neurčito
Emitent: 0031563058, STAVMART, a.s., so sídlom Kollárova 73, 036 46 Martin, SK
Súpisová hodnota: 1.925,25 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradové číslo: 3
Opis súpisovej zložky majetku: Cenný papier
deň zaradenia: 04.11.2019
Druh CP: TC01, Forma CP: BEAR, CFI: ESXUFB
ISIN: CS0008468559
PPN na emisii: RSI0, Dátum vydania CP: 29.03.1993
Počet kusov: 15 ks
Mena: SKK
Menovitá hodnota: 1.000,00 SKK
Dátum platnosti: na neurčito
Emitent: 0017055997, MRAZIARNE, a.s., so sídlom Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK
Súpisová hodnota: 497,91 €

zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 215/2019 dňa
07.11.2019.

V rámci speňaženia hnuteľných vecí správca vyhlásila 1, 2 a 3. kolo ponukového konania. Do vyhlásených
ponukových konaní, v termíne na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka záujemcu. Ponukové
konanie bolo ukončené a vyhodnotené ako neúspešné.
Podľa ustanovenia § 167q ods. 2 zákona č. 7/2005 Zb. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov: „ Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu.“
V zmysle vyššie uvedeného správca oznamuje, že tieto uvedené súpisové zložky majetku, prestávajú podliehať
príslušnému konkurzu.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K004998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baníková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1611/10, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1987
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: 2OdK/180/2018 S1818
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2OdK/180/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 26.04.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Veronika
Baníková, nar. 03.03.1987, bytom: Palárikova 1611/10, 069 01 Snina (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
85/2018 dňa 03.05.2018.
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 Veronika
Baníková, nar. 03.03.1987, bytom: Palárikova 1611/10, 069 01 Snina, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná
podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K004999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Šamková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 270/20, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1981
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k.s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/954/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/954/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca dlžníka Emília Šamková,
nar. 06.11.1981, trvale bytom Nová 270/20, 094 14 Sečovská Polianka, oznamuje veriteľom, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Budovateľská 38, 080 01 Prešov v pracovných dňoch
pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do
15:30 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese
areko.group@gmail.com.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka
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K005000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Pavol, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzany 152, 082 21 Medzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/955/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/955/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marta Maruniaková správca dlžníka: Ing. Pavol Baran, nar. 23.12.1957, trvale bytom 082 21 Medzany 152
oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Sov. hrdinov 200/33,
089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakova@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 849 537.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K005001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Džačovská Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1970
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: 2OdK/772/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/772/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 27.11.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jana
Džačovská, nar. 26.08.1970, bytom: Prešov, 080 01 Prešov, (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
233/2019 dňa 03.12.2019.

Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
dlžníka: Jana Džačovská, nar. 26.08.1970, bytom: Prešov, 080 01 Prešov, ktorý by mohol byťpoužitý na
uskojenie veriteľov.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K005002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Daňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Václavského 364/20, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/789/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/789/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla účtu v banke na účel zloženia preddavkov.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 ZKR v nadväznosti na ust. § 167l ods. 5 ZKR týmto zverejňujem číslo účtu
v banke na účel zloženia preddavkov na trovy konania o popretie pohľadávky (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR)
a o určenie popretej pohľadávky (§ 32 ods. 11 ZKR).

Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška trov konania:
·
·
·

2% zo sumy spornej pohľadávky,
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
najmenej 350,-€ a najviac 10.000,-€

Poučenie:
Konanie o popretí pohľadávky
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (správca toto oprávnenie nemá).
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania, ktorý 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 preddavku sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí
súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Konanie o určenie popretej pohľadávky
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná
voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30
dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom,
je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.

Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel,
veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal
s odbornou starostlivosťou.

V Prešove dňa 14.01.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
správca majetku dlžníka Marek Daňo

K005003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kornélia Sarah Pettersonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 231/28, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/48/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/48/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla účtu v banke na účel zloženia preddavkov.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 ZKR v nadväznosti na ust. § 167l ods. 5 ZKR týmto zverejňujem číslo účtu
v banke na účel zloženia preddavkov na trovy konania o popretie pohľadávky (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR)
a o určenie popretej pohľadávky (§ 32 ods. 11 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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Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška trov konania:
·
·
·

2% zo sumy spornej pohľadávky,
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
najmenej 350,-€ a najviac 10.000,-€

Poučenie:
Konanie o popretí pohľadávky
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (správca toto oprávnenie nemá).
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania, ktorý 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 preddavku sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí
súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Konanie o určenie popretej pohľadávky
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná
voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30
dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom,
je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.

Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel,
veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal
s odbornou starostlivosťou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove dňa 14.01.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
správca majetku dlžníka Kornélia Sarah Pettersonová

K005004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Joni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študenská 1469/32, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/805/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/805/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla účtu v banke na účel zloženia preddavkov.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 ZKR v nadväznosti na ust. § 167l ods. 5 ZKR týmto zverejňujem číslo účtu
v banke na účel zloženia preddavkov na trovy konania o popretie pohľadávky (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR)
a o určenie popretej pohľadávky (§ 32 ods. 11 ZKR).

Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška trov konania:
·
·
·

2% zo sumy spornej pohľadávky,
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
najmenej 350,-€ a najviac 10.000,-€

Poučenie:
Konanie o popretí pohľadávky
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (správca toto oprávnenie nemá).
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
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sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania, ktorý 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 preddavku sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí
súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Konanie o určenie popretej pohľadávky
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná
voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30
dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom,
je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.

Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel,
veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal
s odbornou starostlivosťou.

V Prešove dňa 14.01.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
správca majetku dlžníka Milan Joni

K005005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitáč Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 509, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/181/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/181/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Dlžníka Jozef Mitáč, nar. 09.10.1948, Zámutov 509, 094 15 Zámutov týmto oznamuje bankový účet,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto konkurznom konaní: Fio banka,
a.s. , účet IBAN SK2683300000002901296688.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K005006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitáč Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 509 509, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/181/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/181/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ľubica Gregušková, správca dlžníka Jozef Mitáč, nar. 09.10.1948, Zámutov 509, 094 15 Zámutov oznamuje
veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Levočská 866, 058 01
Poprad a to v pracovných dňoch v čase od 09.00 – 15.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo emailom: lubica.greguskova@gmail.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K005007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašo Silvester
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1788/31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/163/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/163/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Silvester Kašo, nar.
01.01.1969, trvale bytom Podskalka 1788/31, 066 01 Humenné, SR (ďalej len „úpadca“), týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa §
32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. sú
povinní zložiť na účet vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou musí byť zložený samostatný preddavok. 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 odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
Správca úpadcu
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K005008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašo Silvester
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1788/31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/163/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/163/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Silvester Kašo, nar.
01.01.1969, trvale bytom Podskalka 1788/31, 066 01 Humenné, SR (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 85 ods. 2
zák. 7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.kirnak@gmail.com.
Správca úpadcu

K005009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuhajdík Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 5968/38, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/963/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/963/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty dlžníka Rudolf Kuhajdík, nar. 24.06.1983, Sládkovičova 38,
080 01 Prešov,, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 2OdK/963/2019S1308 je
možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch:
pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 –14.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915954474, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
jana.cepcekova@gmail.com
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K005010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuhajdík Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 5968/38, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/963/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/963/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/963/2019-19 zo dňa 03.01.2020 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Rudolf Kuhajdík, nar. 24.06.1983, Sládkovičova 38, 080 01 Prešov, a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Jana Čepčeková, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1308 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 6/2020 dňa 10.01.2020.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK96 7500 0000 0040 2503
2621 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Rudolf Kuhajdík.
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 ods. 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. Jana Čepčeková, správca

K005011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuhajdík Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 5968/38, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/963/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/963/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(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"
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(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(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:
Rudolf Kuhajdík, nar. 24.06.1983, Sládkovičova 38, 080 01 Prešov, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/963/2019-19 zo dňa 03.01.2020 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 Prešov,
proc. no. 2OdK/963/2019-19 from January 03, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Rudolf Kuhajdík, date of birth 24.06.1983, domicile Sládkovičova 38, 080 01 Prešov, Slovak republic
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.6/2020 z 10.01.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 11.01.2020.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 6/2020
from January 10, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on January
11, 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
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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 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 – JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Jana Čepčeková, offices
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, 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).
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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).
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 sizástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en 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).
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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.
JUDr. Jana Čepčeková, bankruptcy trustee

K005012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Keďuch Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 50/2633, 05 801 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/779/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/779/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu – Peter Keďuch, nar.
19.7.1991, trvale bytom Košická 2633/50, 058 01 Poprad, konkurzné konanie vedené pod sp. zn. 5OdK/779/2019
S911, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014 4758 1002,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: konkurz Peter
Keďuch.
V Prešove, 14.1.2020
JUDr. Miloš Hnat, správca

K005013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otília Mihalíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 58, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.6.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/756/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/756/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

V zmysle §167v, ods. 1 ZKR oznamujem, že po splnení rozvrhu výťažku sa konkurz končí. Oznámením v OV sa
konkurz zrušuje.
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K005014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Patkaňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 135/14, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/85/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/85/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

V zmysle §167v, ods. 1 ZKR oznamujem, že po splnení rozvrhu výťažku sa konkurz končí. Oznámením v OV sa
konkurz zrušuje.

K005015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DESIGNDOR a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 22 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 813 415
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/8/2019 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/8/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 5K/8/2019 – 84 zo dňa 10.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
navrhovateľa – dlžníka DESIGNDOR a.s., so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415. Do
funkcie správcu majetku úpadcu bol ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4,
040 11 Košice, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod značkou S1717. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v obchodnom vestníku č. 135/2019 dňa 16.07.2019, K060760.
Týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška
pohľadávok veriteľa Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. Uplatnené pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok dňa 14.01.2020.
V Košiciach, dňa 14.01.2020
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K005016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novosiadly Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrabovec 123, 094 21 Nižný Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/973/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/973/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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V konkurznej veci dlžníka Jaroslav Novosiadly, nar. 05.02.1958, Nižný Hrabovec 123, 094 21 Nižný Hrabovec,
správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu, v pracovných dňoch od
8.00 hod do 14.00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na adresu
kancelárie správcu alebo elektronickou poštou na adrese morochovic@chello.sk. Právo nahliadať do spisu majú
orgány vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to stanovuje osobitný predpis.

K005017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novosiadly Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrabovec 123, 094 21 Nižný Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/973/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/973/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka Jaroslav Novosiadly, nar. 05.02.1958, Nižný Hrabovec 123, 094 21 Nižný Hrabovec,
správca týmto oznamuje, že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok je: SK41
1100 0000 0026 1184 4367.

K005018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Hangurbadžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 124, 059 01 Krížová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/962/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/962/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca dlžníka : Magdaléna Hangurbadžová, 23.04.1948, trvale bytom 059 01
Krížová Ves 124, v súlade s § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárií správcu vo Vranove n.T., na ul. Dobrianskeho 1651
v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu
kancelárie , telefonický na tel. čísle: +421905709559 alebo prostredníctvom emailu : joravcova1@stonline.sk.

Vo Vranove n.T., 14.01.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
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K005019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dziak Daniel, PaedDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Bohdanovce 65, 082 05 Šarišské Bohdanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdS/10/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdS/10/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Čepčeková, ustanovený správca v konaní o určení splátkového kalendára vedenom voči dlžníkovi
PaedDr. Daniel Dziak, nar. 03.08.1978, trvale bytom 082 05 Šarišské Bohdanovce 65, oznamuje, že do
správcovského spisu č.k. 5OdS/10/2019 S1308 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody
2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 –14.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915954474, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
jana.cepcekova@gmail.com
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K005020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Hangurbadžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 124, 059 01 Krížová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/962/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/962/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam čísla bankového účtu pre účely zloženia kaucie

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Magdaléna Hangurbadžová, 23.04.1948,
trvale bytom 059 01 Krížová Ves 124 , týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu na ktorý je možné zložiť
kauciu podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za
popretie pohľadávky veriteľov. Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. , Vranov n.T., IBAN : SK90 0900 0000
0051 6515 3905, VS : 59622019.

Vo Vranove n.T., 14.01.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
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K005021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 293/6, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/901/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/901/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Tomáš Pačaj, nar. 25.04.1989, trvale bytom Májová 293/6, 059 19
Vikartovce, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/901/2019, oznamuje, 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 8:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť na t. č. 0917 664 777 alebo emailom na adrese: figura@figuralegal.sk.
V Prešove dňa 14. 1. 2020
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K005022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 293/6, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/901/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/901/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Tomáš Pačaj, nar. 25.04.1989, trvale bytom Májová 293/6, 059 19
Vikartovce, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/901/2019, 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 Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky, číslo: 2501255852/8330, IBAN: SK1783300000002501255852, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX.
Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
V Prešove dňa 14. 1. 2020
Mgr. Bc. Marek Figura, správca
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K005023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirga Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 454, 059 76 Mlynčeky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/929/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/929/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Marián Mirga, nar. 01.06.1972, Rakúsy 454, 059 76 Mlynčeky, konkurz
vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/929/2019, oznamuje, 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 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť na t. č. 0917 664 777 alebo e-mailom na adrese:
figura@figuralegal.sk.
V Prešove dňa 14. 1. 2020
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K005024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirga Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 454, 059 76 Mlynčeky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/929/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/929/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca Marián Mirga, nar. 01.06.1972, Rakúsy 454, 059 76 Mlynčeky, konkurz vedený
Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/929/2019, 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 Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
číslo: 2501255852/8330, IBAN: SK1783300000002501255852, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX. Kauciu je veriteľ
popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s
uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej
značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
V Prešove dňa 14. 1. 2020
Mgr. Bc. Marek Figura, správca
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K005025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čisár Evžen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Oceliarov 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/289/2019 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/289/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, týmto v súlade
s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K005026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Matúš Gaál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 303/69, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/402/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/402/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 12.08.2019, sp.zn.: 31OdK/402/2019 (ďalej
len „ Uznesenie “), v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Bc. Matúš Gaál, nar.: 14.08.1978, bytom : Kováčska
303/69, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným meno: Bc. Matúš Gaál - Stef, s miestom podnikania:
Kováčska 303/69, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 40259960 (ďalej len „ Dlžník “) o návrhu na vyhlásenie
konkurzu OS KE prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok Dlžníka a štvrtým výrokom rozhodol,
že ustanovuje správcu podstaty : JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn.
správcu : S752 (ďalej len „ Správca podstaty “). Uznesenie bolo zverejnené na Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č. 158/2019 zo dňa 16.08.2019, K071604.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.
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K005027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/446/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/446/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 24.10.2018, sp.zn.: 31OdK/446/2018 (ďalej
len „ Uznesenie “) OS KE prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Viliam Gábor,
narodený: 09.08.1973, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len „ Dlžník “) a štvrtým výrokom rozhodol, že
ustanovuje správcu podstaty : JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu
: S752 (ďalej len „ Správca podstaty “). Uznesenie bolo zverejnené na Obchodnom vestníku č 210/2018 zo dňa
31.10.2018, K082666.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K005028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2211/25, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/496/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/496/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 21.11.2019, sp.zn.: 32OdK/496/2019 (ďalej
len „ Uznesenie “), v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Marta Demeterová, narodená: 28.07.1969, bytom:
Komenského 2211/25, 075 01 Trebišov (ďalej len „ Dlžník “) o návrhu na vyhlásenie konkurzu OS KE prvým
výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok Dlžníka a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje správcu
podstaty : JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „
Správca podstaty “). Uznesenie bolo zverejnené na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 229/2019 zo
dňa 27.11.2019, K100653.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K005029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 206, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/384/2019 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/384/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh výťažku.

I. Všeobecná časť

Uznesením OS Košice I. sp.zn.: 31OdK/384/2019 zo 6.8.2019 zverejneným v OV č. 154/2019 dňa
12.8.2019 pod č.: K069558 som bol ustanovený do funkcie správcu dlžníka: Jozef Balog, nar.: 12.8.1974, bytom
072 16 Žbince 206.
Na základe zisťovaní a šetrení správca vyhotovil súpis všeobecnej podstaty, ktorý zverejnil v OV 184/2019
dňa 24.9.2019, OV 207/2019 dňa 25.10.2019 a v OV 1/2020 dňa 2.1.2020.
Správca v súlade so zákonom speňažoval nehnuteľností a hnuteľné veci podliehajúce konkurzu menšej
hodnoty v ponukovom konaní, ktoré zverejnil v OV 187/2019 dňa 27.9.2019, OV 210/2019 dňa 30.10.2019, OV
225/2019 dňa 21.11.2019 a OV 239/2019 dňa 11.12.2019.
Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 1 bola speňažená v prvom
kole ponukového konania. Správca však v zákonom stanovenej lehote obdržal od oprávnenej osoby žiadosť
o vykúpenie majetku z konkurznej podstaty, ktorá spĺňala zákonom predpísané náležitosti a preto s týmto
žiadateľom uzavrel kúpnu zmluvu.
Výťažok zo speňaženia majetku je 1.205,30.-€, pričom správca je povinný z čiastky získanej speňažením
odpočítať najprv náklady konkurzu.

II. Rozvrhová časť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty: 1.205,30,-€-.
Celková suma nákladov konkurzu: 177,20,-€.
Suma uplatnená veriteľmi: 22.157,42,-€.
Celková suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 1.028,10,-€.

1. WM Consulting & Communication, s.r.o.,

- 1.028,10,-€

Náklady konkurzu:
·
·

§ 167t ods. 1, písm. a) ZKR ( odmena správcu)
– 169,-€
§ 167t ods. 1, písm. b) ZKR (nevyhnutné výdavky spojené s vedením konkurzu) –

8,20,-€

V Košiciach, 14.1.2020,

JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka

K005030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Árvai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matuškova 398/14, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/569/2019S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/569/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska 15 , 040 01 Košice, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S996 (ďalej len „správca“) ako správca dlžníka: Vojtech Árvai,
narodený: 06.04.1947, bytom: Matuškova 398/14, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Vojtech
Árvai - Technomont, s miestom podnikania: Matuškova 14, 040 11 Košice-Západ, IČO: 10 787 739, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.05.2016 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 8/2020 zo dňa 14.01.2020 (K003701).
Číslo LV
Číslo súpisnej zložky
1
796
2
796
3
904
4
961
5
961

Názov k.ú. Parcelné číslo Výmera(m2) Spoluvlast. Podiel Druh pozemku
Súpisová hodnota v €
Vojtech Árvai
Buzica
480/1
2 289
1/4
Orná pôda
167,90 €
Buzica
481/1
88
1/4
Ostatná plocha
1,63 €
Buzica
1271
3 135
1/4
Orná pôda
229,95 €
Buzica
781
6 443
1/4
Trvalý trávnatý porast
119,68 €
Buzica
1308
2 664
1/4
Orná pôda
195,40 €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t. j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností. Predmetom verejného ponukového konania sú Nehnuteľnosti, a to
ako súbor. Bližšie informácie je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: natasa.kucerova@gmail.com.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – V. Árvai – NEHNUTEĽNOSTI NEOTVÁRAŤ“. Lehota
na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 12:00 hod. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 12:00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané
ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená ( elektronicky do schránky správcu, poštou alebo osobne doručiť do
podateľne na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty JUDr. Nataša Kučerová, Mlynárska č. 15, 040
01 Košice) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu a súčasne s
ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.. ú. IBAN: SK54 0900
0000 0051 6027 4580 zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu
cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť v
poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Árvai“. Záloha vo
výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet
Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom
jazyku a obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):„záujemca
pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14
dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky verejného ponukového
konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“
Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za
Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohtoponukového
konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k
Predmetu speňažovania 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.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojenés prevodom
vlastníckeho práva.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bezuvedenia
dôvodu.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonní
V Košiciach, dňa 14.01.2020
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K005031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chomča Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 195 / 13, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/444/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/444/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26OdK/444/2019 JUDr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžnika: Ladislav Chomča, nar. 20.04.1954, bytom Somotor 195 / 13, 076 35 Somotor, podľa ust. §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku.

JUDr. Tomáš Sabadoš, správca

K005032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudráčová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1621/70, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/620/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/620/2019
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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JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty dlžníka Iveta Kudráčová, narodená: 02.10.1978, bytom: Nová
1621/70, 078 01 Sečovce, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
32OdK/620/2019S1763 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Letná 5952/35, 071 01 Michalovce, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 11:30 12:00 - 14:30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K005033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudráčová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1621/70, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/620/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/620/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Košice I uznesením sp. zn.: 32OdK/620/2019-21 zo dňa 31.12.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Iveta Kudráčová, narodená: 02.10.1978, bytom: Nová 1621/70, 078 01 Sečovce a ustanovil do funkcie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1763 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Letná 5952/35, 071 01 Michalovce.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK18 7500 0000 0040 2666
7602 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Iveta Kudráčová.
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 ods. 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. Gabriel Šoltés, správca

K005034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudráčová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1621/70, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/620/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/620/2019
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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”
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(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:
Iveta Kudráčová, narodená: 02.10.1978, bytom: Nová 1621/70, 078 01 Sečovce, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/620/2019-21 zo dňa 31.12.2019 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 Košice I,
proc. no. 32OdK/620/2019-21 from December 31, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Iveta Kudráčová, born: 02.10.1978, domicile: Nová 1621/70, 078 01 Sečovce, 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 4/2020
from January 08, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on January
09, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Letná
5952/35, 071 01 Michalovce, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Gabriel Šoltés, offices Letná
5952/35, 071 01 Michalovce, 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).
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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).

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 sizástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en 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).

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

385

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

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.

JUDr. Gabriel Šoltés, bankruptcy trustee

K005035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SABAR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 191 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY, ZABEZPEČENÝ VERITEĽ: OTP Banka Slovensko, a.s, so sídlom Štúrova
5, 813 54 Bratislava I, IČO: 31 318 916

Zabezpečený veriteľ

OTP Banka Slovensko, a.s, so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava I, IČO: 31 318 916

Právny dôvod vzniku / Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 5005/12/05 ZP zo dňa 20.03.2012
zriadenia
zabezpečovacieho práva
Predmet
Všetky súčasné a budúce pohľadávky Záložcu ( pod budúcimi pohľadávkami sa rozumejú tie, ktoré Záložcovi
zabezpečovacieho práva vzniknú alebo ich nadobudne v budúcnosti aj po uzatvorení predmetnej záložnej zmluvy, vrátane tých ktorých
vznik závisí od splnenia podmienky) spolu s príslušenstvom, ktoré vznikli alebo vzniknú akýchkoľvek zmlúv
a/alebo z iných právnych úkonov a/alebo z akéhokoľvek iného právneho titulu alebo právnej skutočnosti voči
ktorejkoľvek tretej/tretím osobám (ďalej len „poddlžník/poddlžníci“). Záložné právo k uvedeným pohľadávkam trvá
aj v prípade, ak dôjde k zmene v ich obsahu alebo k zmene v osobe veriteľa (Záložcu) alebo dlžníka (poddlžníka)
z týchto pohľadávok.
Deň
vzniku 20.03.2012
zabezpečovacieho práva
Výška
zabezpečenej 251 533,97 Eur
pohľadávky
Poradie
zabezpečenej Pohľadávka pod poradovým číslom: 90
pohľadávky v konečnom
zozname pohľadávok
Zabezpečená suma
251 533,97 Eur
Druh zabezpečovacieho Záložné právo
práva
Poradie
Záložné právo prvé v poradí, registrácia pod sp. zn. NCRZp 7277/2012
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zabezpečovacieho práva

Zabezpečený veriteľ

OTP Banka Slovensko, a.s, so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava I, IČO: 31 318 916

Právny dôvod vzniku
zriadenia
zabezpečovacieho
práva
Predmet
zabezpečovacieho
práva

/ Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 5005/12/05-ZZ-01 zo dňa 16.03.2015

Zabezpečený veriteľ

OTP Banka Slovensko, a.s, so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava I, IČO: 31 318 916

Článok III. – Záloh Záloh znamená všetky existujúce a budúce pohľadávky Záložcu na peňažné plnenie ( pod
budúcimi pohľadávkami sa rozumejú tie, ktoré Záložcovi vzniknú alebo ich nadobudne v budúcnosti aj po uzatvorení
tejto záložnej zmluvy počas jej trvania, vrátane tých, ktorých vznik závisí od splnenia podmienky) spolu
s príslušenstvom, ktoré vznikli alebo vzniknú z akýchkoľvek zmlúv a/alebo z iných právnych úkonov a/alebo
z akéhokoľvek iného právneho titulu alebo právnej skutočnosti voči ktorejkoľvek tretej osobe/tretím osobám (ďalej len
„Poddlžník“). 1. K zabezpečeniu Zabezpečovanej pohľadávky Zmluvné strany zriaďujú záložné právo pre Záložného
veriteľa k Zálohu. 2. Záložca vyhlasuje, že je majiteľom Zálohu. 3. Záložca vyhlasuje, že jeho zmluvná voľnosť
a právo nakladať so Zálohom nie sú obmedzené. 4. Záložca ďalej vyhlasuje, že k Zálohu nie je zriadené iné záložné
právo, nie je predmetom zmluvy o zabezpečovacom prevode, ani nie je zaťažený žiadnymi ťarchami alebo právami
tretích osôb, a že o Zálohu alebo na Záloh sa nevedú žiadne súdne, exekučné alebo iné konania. Záložca vyhlasuje,
že riadne splnil všetky záväzky týkajúce sa Zálohu, vyplývajúce zo zmlúv alebo zo všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Deň
vzniku 16.03.2015
zabezpečovacieho
práva
Výška
zabezpečenej 251 533,97 Eur
pohľadávky
Poradie zabezpečenej Pohľadávka pod poradovým číslom: 90
pohľadávky
v konečnom zozname
pohľadávok
Zabezpečená suma
251 533,97 Eur
Druh
Záložné právo
zabezpečovacieho
práva
Poradie
Prvé v poradí
zabezpečovacieho
práva

Právny dôvod vzniku
zriadenia
zabezpečovacieho
práva
Predmet
zabezpečovacieho
práva

/ Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci (zásoby) č. 5005/12/05-ZZ-02 zo dňa 16.03.2015

Článok III. – Záloh Záloh znamená všetky zásoby (tovaru, výrobkov, nedokončenej výroby a materiálu) bez
akéhokoľvek obmedzenia, ktoré sú vo vlastníctve Záložcu a/alebo ktoré Záložca nadobudne do vlastníctva
v budúcnosti aj po uzatvorení tejto Zmluvy počas jej trvania bez ohľadu na to, v ktorých skladových alebo iných
priestoroch a prevádzkarňach Záložcu ( alebo tretích osôb) sa nachádzajú alebo budú nachádzať. 1.
K zabezpečeniu Zabezpečovanej pohľadávky Zmluvné strany zriaďujú záložné právo pre Záložného veriteľa
k Zálohu. 2. Záložca vyhlasuje, že je vlastníkom Zálohu. 3. Záložca vyhlasuje, že jeho zmluvná voľnosť a právo
nakladať so Zálohom nie sú obmedzené. 4. Záložca ďalej vyhlasuje, že k Zálohu nie je zriadené iné záložné právo,
nie je predmetom zmluvy o zabezpečovacom prevode, ani nie je zaťažený žiadnymi ťarchami alebo právami tretích
osôb, a že o Zálohu alebo na Záloh sa nevedú žiadne súdne, exekučné alebo iné konania. Záložca vyhlasuje, že
riadne splnil všetky záväzky týkajúce sa Zálohu, vyplývajúce zo zmlúv alebo zo všeobecne záväzných právnych
predpisov
Deň
vzniku 16.03.2015
zabezpečovacieho
práva
Výška
zabezpečenej 251 533,97 Eur
pohľadávky
Poradie zabezpečenej Pohľadávka pod poradovým číslom: 90
pohľadávky
v konečnom zozname
pohľadávok
Zabezpečená suma
251 533,97 Eur
Druh
Záložné právo
zabezpečovacieho
práva
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práva

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

Prvé v poradí

Popis jednotlivých súpisových zložiek:
PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
Deň a dôvod zapísania do súpisu: 07.01.2020, majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
Por.
Názov firmy
č.

Variabilný
symbol

1

AMAN s.r.o.

1910413

2

AMAN s.r.o.

1910417

3

BUKÓZA ENERGO, 1910424
a.s.
Čuchran Juraj
1915141

4
5

Zostatok
Splatnosť Súpisová
hodnota
20.
11. 6,55 €
2019
21.
11. 260,94 €
2019
21.
11. 8 997,43 €
2019
12. 8. 2019 24,71 €
30. 4. 2014 35 350,00 €

8

DB Biotech, spol. s 010725
r.o.
DIVADLO
MALÁ 015362
SCÉNA
Federal-Mogul
1910388
Friction Products a.s.
Hanuščin Juraj
1915148

9

Horváth Ján

1910419

10

Hura Jaroslav Ing.

11

6
7

14.
12. 3 473,49 €
2010
26.
10. 2 618,00 €
2019
14. 8. 2019 62,15 €

Faktúrované Uhradené IČO

Adresa

6,55 €

0,00 €

31674968

260,94 €

0,00 €

31674968

8 997,43 €

0,00 €

43806643

24,71 €

0,00 €

0

NPZ č. 510 053 21
Markušovce
NPZ č. 510 053 21
Markušovce
Hencovská 2073 09302
Hencovce
Jilemnického 23 05201
Spišská Nová Ves
Popradská
80
04011
Košice
Šarfická 66 90082 Blatné

994 506,80 € 959 156,80 36606936
€
3 473,49 €
0,00 €
42177405
2 618,00 €

0,00 €

45534144

62,15 €

0,00 €

0

139,15 €

136,63 €

0

1610075

21.
11. 2,52 €
2019
4. 3. 2016 754,56 €

754,56 €

0,00 €

0

Chemkostav, a.s.

1715059

30. 5. 2017 342,60 €

1 712,95 €

1 370,35 € 36191892

12

Chemkostav, a.s.

115348

8. 2. 2012 911,43 €

3 884,06 €

2 972,63 € 36191892

13

Chemkostav, a.s.

115393

23. 3. 2012 132,46 €

1 059,67 €

927,21 €

14

Chemkostav, a.s.

1615183

30. 9. 2016 754,86 €

3 774,25 €

3 019,39 € 36191892

15

Chemkostav, a.s.

1615240

3 384,36 €

0,00 €

36191892

16

Chemkostav, a.s.

1615324

30.
10. 3 384,36 €
2016
23. 1. 2017 1 007,94 €

1 007,94 €

0,00 €

36191892

17

Chemkostav, a.s.

215058

5. 6. 2012 130,52 €

1 566,29 €

1 435,77 € 36191892

18

Chemkostav, a.s.

215059

5. 6. 2012 172,22 €

2 066,63 €

1 894,41 € 36191892

19

Chemkostav, a.s.

215069

3. 7. 2012 307,71 €

3 692,53 €

3 384,82 € 36191892

20

Chemkostav, a.s.

215175

4. 10. 2012 101,68 €

1 220,18 €

1 118,50 € 36191892

21

Chemkostav, a.s.

215176

4. 10. 2012 94,22 €

1 130,66 €

1 036,44 € 36191892

22

Chemkostav, a.s.

215217

4. 11. 2012 1 229,16 €

9 833,27 €

8 604,11 € 36191892

23

Chemkostav, a.s.

215249

5. 12. 2012 253,24 €

3 038,93 €

2 785,69 € 36191892

24

Chemkostav, a.s.

215286

5. 1. 2013 98,38 €

1 180,58 €

1 082,20 € 36191892

25

Chemkostav, a.s.

215287

3. 2. 2013 212,24 €

1 697,92 €

1 485,68 € 36191892

36191892

Jirchářská 233 517 41
Kostelec nad Orlicí
Poráč
210
05323
Rudňany
Rudňany
2
05323
Rudňany
Ulica svornosti 3 07101
Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
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26

Chemkostav, a.s.

215312

5. 3. 2013 70,14 €

561,13 €

490,99 €

36191892

27

Chemkostav, a.s.

215313

5. 3. 2013 1 069,93 €

1 069,93 €

0,00 €

36191892

28

IGLASS s.r.o.

1910386

72,50 €

0,00 €

31665926

29

IGLASS s.r.o.

1910397

133,49 €

0,00 €

31665926

30

IGLASS s.r.o.

1910404

92,88 €

0,00 €

31665926

31

IGLASS s.r.o.

1910412

85,22 €

0,00 €

31665926

32

IGLASS s.r.o.

1910416

310,46 €

0,00 €

31665926

33

Ing.Rerko Dušan

1915054

15.
10. 72,50 €
2019
21.
10. 133,49 €
2019
22.
10. 92,88 €
2019
20.
11. 85,22 €
2019
21.
11. 310,46 €
2019
21. 4. 2019 696,74 €

696,74 €

0,00 €

0

34

Janík Dušan Ing.

1715187

35,00 €

0,00 €

0

35

Jozef Kolesár

1915113

14.
10. 35,00 €
2017
8. 7. 2019 199,73 €

745,73 €

546,00 €

43495087

36

4. 3. 2016 775,00 €

775,00 €

0,00 €

31723578

37

KES - RV, s.r.o., 1610081
Marián Tóbisz
KOČIŠ s.r.o.
1910141

1. 5. 2019 3 110,45 €

3 110,45 €

0,00 €

36313793

38

KOČIŠ s.r.o.

1910174

6. 5. 2019 3 054,98 €

3 054,98 €

0,00 €

36313793

39

KOČIŠ s.r.o.

1910179

13. 5. 2019 1 932,84 €

1 932,84 €

0,00 €

36313793

40

KOČIŠ s.r.o.

1910184

21. 5. 2019 1 666,82 €

1 666,82 €

0,00 €

36313793

41

KOČIŠ s.r.o.

1910194

27. 5. 2019 1 901,83 €

1 901,83 €

0,00 €

36313793

42

KOČIŠ s.r.o.

1910224

5. 6. 2019 1 019,05 €

1 019,05 €

0,00 €

36313793

43

KOČIŠ s.r.o.

1910230

13. 6. 2019 1 587,77 €

1 587,77 €

0,00 €

36313793

44

KOČIŠ s.r.o.

1910234

20. 6. 2019 2 200,60 €

2 200,60 €

0,00 €

36313793

45

KOČIŠ s.r.o.

1910240

26. 6. 2019 1 230,47 €

1 230,47 €

0,00 €

36313793

46

KOČIŠ s.r.o.

1910254

17. 6. 2019 1 574,23 €

1 574,23 €

0,00 €

36313793

47

KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

spol.

s 1810193

18. 4. 2018 303,58 €

303,58 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810249

14. 5. 2018 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810256

16. 5. 2018 269,81 €

269,81 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810266

16. 5. 2018 171,04 €

171,04 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810323

14. 6. 2018 4 783,19 €

4 783,19 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810324

14. 6. 2018 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810331

15. 6. 2018 220,75 €

220,75 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810342

18. 6. 2018 72,80 €

72,80 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810408

13. 7. 2018 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810414

16. 7. 2018 318,86 €

318,86 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810437

18. 7. 2018 42,22 €

42,22 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810474

14. 8. 2018 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810481

15. 8. 2018 331,13 €

331,13 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810499

16. 8. 2018 31,57 €

31,57 €

0,00 €

31659772

K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
K. Kuzmanyho 1259/22
07101 Michalovce
Michalská 63 053 21 M A
RKUŠOVCE
Michalská 63 053 21 M A
RKUŠOVCE
Michalská 63 053 21 M A
RKUŠOVCE
Michalská 63 053 21 M A
RKUŠOVCE
Michalská 63 053 21 M A
RKUŠOVCE
Filinského
37
05301
Harichovce
Záborského 21 05201
Spišská Nová Ves
Danišovce 118 053 22
Danišovce
Kvetná
16/62
04801
Rožňava
Víťazná 190/40 95804
Partizánske
Víťazná 190/40 95804
Partizánske
Víťazná 190/40 95804
Partizánske
Víťazná 190/40 95804
Partizánske
Víťazná 190/40 95804
Partizánske
Víťazná 190/40 95804
Partizánske
Víťazná 190/40 95804
Partizánske
Víťazná 190/40 95804
Partizánske
Víťazná 190/40 95804
Partizánske
Víťazná 190/40 95804
Partizánske
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
KONZEKO,
r.o.
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spol.

s 1810537

14. 9. 2018 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810548

17. 9. 2018 95,83 €

95,83 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810553

17. 9. 2018 245,28 €

245,28 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810609

4 783,19 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810610

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810617

245,28 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810635

72,66 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810676

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810694

127,12 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810706

73,58 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810755

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810770

150,10 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810782

73,58 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810833

14.
10. 4 783,19 €
2018
14.
10. 825,60 €
2018
15.
10. 245,28 €
2018
16.
10. 72,66 €
2018
14.
11. 825,60 €
2018
19.
11. 127,12 €
2018
21.
11. 73,58 €
2018
17.
12. 825,60 €
2018
17.
12. 150,10 €
2018
18.
12. 73,58 €
2018
14. 1. 2019 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810843

21. 1. 2019 85,85 €

85,85 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1810854

21. 1. 2019 125,28 €

125,28 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910028

14. 2. 2019 1 152,48 €

1 152,48 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910029

14. 2. 2019 1 647,54 €

1 647,54 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910030

14. 2. 2019 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910039

18. 2. 2019 179,08 €

179,08 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910055

22. 2. 2019 85,85 €

85,85 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910066

6. 3. 2019 1 488,11 €

1 488,11 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910085

15. 3. 2019 49,06 €

49,06 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910086

15. 3. 2019 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910101

15. 3. 2019 187,01 €

187,01 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910111

25. 3. 2019 1 647,54 €

1 647,54 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910150

15. 4. 2019 24,53 €

24,53 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910154

15. 4. 2019 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910164

16. 4. 2019 279,19 €

279,19 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910199

16. 5. 2019 1 594,39 €

1 594,39 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910200

16. 5. 2019 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910208

16. 5. 2019 24,53 €

24,53 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910214

16. 5. 2019 246,06 €

246,06 €

0,00 €

31659772

spol.

s 1910248

13. 6. 2019 1 647,54 €

1 647,54 €

0,00 €

31659772

ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053
ARKUŠOVCE
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21 M
21 M
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21 M
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21 M
21 M
21 M
21 M
21 M
21 M
21 M
21 M
21 M
21 M
21 M
21 M
21 M
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Deň vydania: 17.01.2020

s 1910255

17. 6. 2019 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

s 1910261

17. 6. 2019 12,26 €

12,26 €

0,00 €

31659772

s 1910272

17. 6. 2019 180,53 €

180,53 €

0,00 €

31659772

s 1910287

12. 7. 2019 1 594,39 €

1 594,39 €

0,00 €

31659772

s 1910290

15. 7. 2019 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

s 1910296

15. 7. 2019 49,06 €

49,06 €

0,00 €

31659772

s 1910310

16. 7. 2019 87,50 €

87,50 €

0,00 €

31659772

s 1910333

13. 8. 2019 1 647,54 €

1 647,54 €

0,00 €

31659772

s 1910334

14. 8. 2019 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

s 1910339

15. 8. 2019 122,64 €

122,64 €

0,00 €

31659772

s 1910352

16. 8. 2019 39,97 €

39,97 €

0,00 €

31659772

s 1910362

16. 9. 2019 1 647,54 €

1 647,54 €

0,00 €

31659772

s 1910363

16. 9. 2019 825,60 €

825,60 €

0,00 €

31659772

s 1910370

16. 9. 2019 134,90 €

134,90 €

0,00 €

31659772

s 1910376

16. 9. 2019 30,94 €

30,94 €

0,00 €

31659772

s 1910390

147,17 €

0,00 €

31659772

145,62 €

0,00 €

31659772

236,03 €

0,00 €

31659772

s 1610025

16.
10. 147,17 €
2019
21.
10. 145,62 €
2019
21.
11. 236,03 €
2019
12. 2. 2016 394,70 €

794,40 €

399,70 €

31659772

s 1610030

29. 2. 2016 575,08 €

1 152,48 €

577,40 €

31659772

s 1610052

18. 2. 2016 156,20 €

312,40 €

156,20 €

31659772

s 1610100

14. 3. 2016 773,95 €

1 547,95 €

774,00 €

31659772

s 1610101

14. 3. 2016 397,20 €

794,40 €

397,20 €

31659772

s 1610118

14. 3. 2016 129,10 €

258,20 €

129,10 €

31659772

1610076

4. 3. 2016 713,68 €

718,40 €

4,72 €

0

6. 10. 2017 134,00 €

624,00 €

490,00 €

28616634

121

KOVO - POHONY, 1710552
s.r.o.
KOVOFINIŠ
1910380

16. 9. 2019 0,02 €

58,38 €

58,36 €

10766898

122

KOVOFINIŠ

1910418

58,38 €

0,00 €

10766898

123

Martina Erz

1610074

21.
11. 58,38 €
2019
4. 3. 2016 713,69 €

782,86 €

69,17 €

0

124

MKŠ spol. s.r.o.

1810341

18. 6. 2018 65,00 €

65,00 €

0,00 €

31674003

125

MKŠ spol. s.r.o.

1810436

18. 7. 2018 51,42 €

51,42 €

0,00 €

31674003

126

MKŠ spol. s.r.o.

1810498

16. 8. 2018 22,99 €

22,99 €

0,00 €

31674003

127

MKŠ spol. s.r.o.

1810552

17. 9. 2018 25,78 €

25,78 €

0,00 €

31674003

128

MKŠ spol. s.r.o.

1810634

70,87 €

0,00 €

31674003

129

Pamula Peter

1610077

16.
10. 70,87 €
2018
4. 3. 2016 713,69 €

713,69 €

0,00 €

0

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
KONZEKO, spol.
r.o.
Kotelešová Zdenka

Konkurzy a reštrukturalizácie

s 1910396
s 1910415

Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Areál NPZ 510 053 21 M
ARKUŠOVCE
Severná
1066
04925
Dobšiná
Dobrčice 87 75002 Přerov
2
Ladislav Suchý 053 15
Hrabušice
Ladislav Suchý 053 15
Hrabušice
Dubová
14/17
05201
Spišská Nová Ves
Rudňany 5 053 23 R U D
ŇANY
Rudňany 5 053 23 R U D
ŇANY
Rudňany 5 053 23 R U D
ŇANY
Rudňany 5 053 23 R U D
ŇANY
Rudňany 5 053 23 R U D
ŇANY
Turecká
58
04925
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Deň vydania: 17.01.2020

130

PNEU - JMR, s.r.o.

315118

8. 7. 2013 604,94 €

1 064,94 €

460,00 €

36613771

131

QUALIFORM
SLOVAKIA s.r.o.
Reenus, s.r.o.

1910411

13.
11. 3 016,74 €
2019
15. 9. 2019 2 464,67 €

3 016,74 €

0,00 €

35826045

2 464,67 €

0,00 €

36681083

4. 3. 2016 713,69 €

723,12 €

9,43 €

0

134
135
136

Regulyová Katarína 1610078
Mgr.
Servátková Daniela 1815130
Servátková Daniela 1915131
SIWAST, a.s.
310064

31. 7. 2018 28,80 €
23. 7. 2019 15,00 €
23. 3. 2013 12 646,67 €

28,80 €
15,00 €
13 813,63 €

0,00 €
0
0,00 €
0
1 166,96 € 34136045

137

SIWAST, a.s.

19. 4. 2013 13 880,45 €

13 880,45 €

0,00 €

34136045

138

Slavkovský Jozef Ing. 1610079

4. 3. 2016 713,69 €

713,69 €

0,00 €

15

139

1915129

18. 7. 2019 117,60 €

117,60 €

0,00 €

31313795

140

Spoločenstvo
vlastníkov bytov
Fatra
Strmeň Martin

1610080

4. 3. 2016 713,69 €

713,69 €

0,00 €

0

141

Suržin Miroslav

815448

142

Suržin Miroslav

915111

11.
11. 224,38 €
2008
9. 6. 2009 643,71 €

143

Trnovský Jozef

1915144

14. 8. 2019 259,39 €

132
133

1915151

310114

-

167 529,57 €

Dobšiná
SNP 195/84 28 059 18
Spišské Bystré
Pasienková 9 D 821 06
Bratislava
Radničné
námestie
4
05201 Spišská Nová Ves
Dolný Kubín 1880 02601
Dolný Kubín
05321 Rudňany 189
05321 Rudňany 189
Senecká cesta 18 82104
Bratislava
Senecká cesta 18 82104
Bratislava
Ružínska
11
04001
Košice
Gaštanová
1
05201
Spišská Nová Ves

Laborecká
39
Spišská Nová Ves
1 420,98 €
1 196,60 € 10985220000 Hviezdoslavova 16
Smižany
643,71 €
0,00 €
10985220000 Hviezdoslavova 16
Smižany
259,39 €
0,00 €
10987210000 ul.
SNP
35
Markušovce
1 164 866,03 997 336,46
€
€

05201
05311
05311
05321

HNUTEĽNÉ VECI – SKLAD 2A
Deň a dôvod zapísania do súpisu: 07.01.2020, majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Por. č. súp.zlož.
Kód produktu
majetku
144
253415258000
145
632273080111
146
632417010250
632417012250
147
632417012400
148
632426355501
149
150
632431010038
632431110025
151
632441649000
152
153
635433535006
154
25311211604
155
25311229602
156
25311210106
157
25311212001
158
222112111300
159
25342211608
160
25311213112
222112516070
161
162
632411119956
163
423935000001
164
253114324012

Názov produktu

Jednotková
cena
600 3,41731
150 0,02490
ks 0,00299
ks 0,00299

Celková
hodnota
Súpisová hodnota (€)
3,42
1,25
0,21
2,60

ks

0,00365

1,11

2A

600 0,05112

0,26

2A

600 0,01693
600 0,00797

4,74
0,40

2A
2A

600 0,01660

0,83

2A

600
l
l
kg
l
ks
121
l
ks

0,40
143,38
119,00
2,82
15,75
40,00
153,20
9,30
24,20

2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A

25,62
244,60
15,60

2A
2A
2A

Množstvo Mj

FLUOREXON 100 GR1,00
TYCE 8-9 MM
50,00
KADINKY 250
70,00
KADINKA VYSOKA 153 SIMAX 870,00
250ML
KADINKA VYSOKA 153 SIMAX 305,00
400ML
LIEVIK DEL. HRUSKOVY 500 5,00
ML
BANKY ODMERNE 250 ML
280,00
BANKA ODMERNA 50ML TYP 50,00
1502
NADSTAVEC
DESTILACNY 50,00
TYP 7405
SKLENENE BALONY V KOSI 2,00
Kyselina chlorovodíková
57,00
Kyselina chlorista 70 % p.a
2,00
Hydroxid sodný p.a
1,00
Kyselina fosforečná p.a
3,00
Lipol - 1 liter
10,00
Kyselina chlorovodíková p.a. 2L 80,00
Kyselina sírová p.a.
3,00
Lipol - čistiaci a odmasťovací 4,00
prípravok, 2 litr
Banka kužeľová ÚH 5000 ml
1,00
Chlorid ortuťnatý, 99,5%
2,00
Hydroxid draselný p.a. , 500g 6,00

0,19983
2,51544
59,50000
2,82000
5,25000
4,00000
1,91500
3,10000
6,05000

600 25,62000
ks 122,30000
ks 2,60000
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Sklad
2A
2A
2A
2A

Obchodný vestník 11/2020
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Konkurzy a reštrukturalizácie

253114324011
332200515132
10167LE90-02500

Hydroxid lítny x H2O, čistý, T 1,00
Balónik k byrete
6,00
Kyselina flurovodíková 40% 2,00
extra čistá, 2,5l
632431011030
BANKA ODMERNA 100ML
100,00
222112111305
Lipol - lieh - 5 litr
2,00
632426351940
LIEVIK DELIACI 750 ML
3,00
253121651703
Hydrogénsíran draselný
18,00
10482SSP20-01000 Tetraboritan sodný x 10H2O, 1,00
p.a.
10122SP20-01000 Chlorid sodný , p.a.
1,00
10088LP90-01000 Peroxid vodíka, p.a., 30%, PV, 1,00
1kg
624703104125
Papier filtračný kvantitatívny 10,00
391, 125mm

Deň vydania: 17.01.2020

kg
l
ks

31,53000
3,94167
25,50000

31,53
23,65
51,00

2A
2A
2A

600
ks
600
kg
kg

0,01494
12,08000
0,06606
9,55556
9,40000

1,49
24,16
0,20
172,00
9,40

2A
2A
2A
2A
2A

kg
kg

2,36000
3,90000

2,36
3,90

2A
2A

ks

17,82000

178,20

2A

1 306,57

HNUTEĽNÉ VECI – BARYTOVÉ VÝROBKY – SKLAD 10
Deň a dôvod zapísania do súpisu: 07.01.2020, majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Por.č.
majetku
176
177
178
179
180

súp.zlož.

Kód produktu Názov produktu
BN
SP
SK
BP 75A
BD 0-4
suš.
SKS

181

t
t
t
t
t

Jednotková
cena
141,40000
1,20000
1,72897
141,40000
67,38000

Celková hodnota
hodnota (€)
141,40
22 977,90
11 048,07
565,60
202,14

t

35,00000

122,50

Množstvo Mj

Baryt naftárenský
1,00
Stavebné piesky
19 148,25
Sideritový koncentrát
6 389,97
Baryt plnidlo 75 A
4,00
mm Barytová drť 0-4 mm 3,00
sušená
Sideritový
koncentrát 3,50
sušený

–

Súpisová

Sklad
10
10
10
10
10
10

35 057,61

HNUTEĽNÉ VECI – BARYTOVÉ POLOTOVARY – SKLAD 11
Deň a dôvod zapísania do súpisu: 07.01.2020, majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Por. č.
majetku
182
183

súp.zlož. Kód
produktu
BT
TFP

Názov produktu

Množstvo Mj

Baryt ťažený
Ťažený flotačný piesok

5 742,01
101,76

t
t

Jednotková
cena
35,78000
3,03000

Celková hodnota – Súpisová
Sklad
hodnota (€)
205 449,12
11
308,33
11
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185
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BKF r. 2018 Barytový koncentrát flotovaný 40,74
za r. 2018
BT 2018
Baryt ťažený r. 2018
6 404,47

Deň vydania: 17.01.2020

t

132,34000

5 391,53

11

t

35,78000

229 151,94
440 300,92

11

HNUTEĽNÉ VECI –TOVAR – SKLAD 15
Deň a dôvod zapísania do súpisu: 07.01.2020, majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Por.
č.
majetku
186

súp.zlož.

Kód produktu Názov produktu Množstvo Mj Jednotková cena
BNT

Baryt naftárenský 12,00

t

193,04800

Celková hodnota – Súpisová hodnota
Sklad
(€)
2 316,58
15
2 316,58

HNUTEĽNÉ VECI – SKLAD 24
Deň a dôvod zapísania do súpisu: 07.01.2020, majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Por.č.
súp.zlož.
majetku
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

Kód produktu

Názov produktu

Množstvo Mj

Jednotková
cena

5490614176461
283419357002
283419452000
283410062100
283419902387
549162702100
283419352009
549166700611
549205100210
549166700602
283419948100
549161110097
549161095850
283419003000
283419302006
549161113489
549161113521
132359719070
549161113497
549161145630
283419403000
634723300300
283419959112
549161055508
549161060570
283411946100
614166010000
283419018000
283419019000

Hrot 1/4" PH2 L 25mmStulp 58mm schoko braunKruhová spojka 66 mm wsEckverbonder fuer 920300/92070
Fix Shefild Oak light
SCHU-Einsteckturkant - riegelStulp hr achatgrauLopatka zasklievacia PVC
Vŕtak 10x50/87 M10 L
Sch-Kladivko nylon
Schwellenverb fur blendr910100
ZSR dvojit. nožniceGRIFF GZ 0-55Tesnenie FlufelanschlagPfosten 96 moosgrunSW-A 22 20/9 RSSW-A 40 20/9 RSAlu-Schliebetur 915100 - Koľajnička
SW-A 22 20/9 LSDWS 20/9 RS SLKopplung kappe weissFix Signalgrau
Endkappe fuer 975407 braunCA 84 BraunGriffolive 117 MSBinder trocal confortMagnet biely
Verglasdicht 6.0mm INNENVerglasdicht 8mm INNEN-

4,00
28,50
5,00
119,00
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
1,00
18,00
30,00
12,00
150,00
8,00
8,00
1,00
30,00
8,00
6,00
25,70
2,00
40,00
2,00
17,00
32,00
4,00
203,00
110,00

1,21500
7,46930
6,38021
2,46769
6,05000
28,93514
6,40975
7,65000
35,00000
23,39001
3,85879
15,23335
3,92911
0,25393
7,00060
33,48835
35,02324
2,51477
33,17068
4,60964
1,00345
5,56500
0,76711
0,91000
15,88231
4,00418
0,54000
0,33632
0,45834

ks
001
m
600
ks
ks
001
ks
ks
600
606
600
600
m
001
600
600
m
600
600
001
ks
606
600
600
606
600
001
001

Celková hodnota –
Súpisová hodnota Sklad
(€)
4,86
24
212,88
24
31,90
24
293,66
24
6,05
24
28,94
24
19,23
24
7,65
24
70,00
24
23,39
24
69,46
24
457,00
24
47,15
24
38,09
24
56,00
24
267,91
24
35,02
24
75,44
24
265,37
24
27,66
24
25,79
24
11,13
24
30,68
24
1,82
24
270,00
24
128,13
24
2,16
24
68,27
24
50,42
24
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283419919110
549161113786
614145010000
283419024000
283419029100
283419403002
283419518012
283419808000
283419902319
283419902332
2834180058711
283419916100
283419916131
283419918100
283419934100
283419940100
283419941100
283419943112
283419946100
283419946110
283419962103
283419965105
283419965106
283419965109
283419965112
283419943100
283419962100
184351154020
549161110220
549161055888
283419947100
549161141126
283415901100
283419035000
549161140995
549161141027
549161023209
549160193356
3090207183916
309085284125
309000198570
614152102200
614152102000
3090207183925
411100062560
549161028901
283419042200
283419987102
283419981111
283419989107
283419023000
549161140375
549161460602
3090185284119
283419352000
283419821317
283419352002
283411907100
309020713938
358924210235
283411907112
283419519009
549161140854

Konkurzy a reštrukturalizácie
Endkappe fuer 935701 braun26,00
AR 7 OR-A10,00
Vsazovaź biely200,00
Verglasdicht 5.0mm Blendrahmen
280,00
Dichtungen fur sprosse 98430030,00
Kopplung kappe braun20,00
Abdeckleiste 40mm-ockerbraun12,00
Lišta - Sprossen 7,5mm72,00
Fix eiche1,00
Fix oregon1,00
Fix Aluminium
2,00
Endkappe fuer82,00
Endkappe fuer weinrot2,00
Endkappe fuer 9351009,00
T-Verbinder weiB fur 930400191,00
Endckappe fuer 975007100,00
Endkappe fuer 150mm 94200044,00
Endkappe fuer 952 braun37,00
Schwellenverb fur blend.910700
12,00
Schwellenverbinder910700 braun
32,00
Odvod.krytky azurblau33,00
Wasserabdeckkakppe minzgrun133,00
Wassersbdeckkappe moosgruen971,00
Krytka odvodňovacia achatgrau100,00
Wasserabdeckkappe braun338,00
Endkappe fur stulprofil 935200
17,00
Schwellenverbind fur 91070024,00
Obrtlik hneda8,00
SCHERE SW 22-20/9 LS20,00
CA 3/90 Braun2,00
Schwellenverb fur pfoste930200
87,00
DWS 20/13 LS SL7,00
Endkappe fur Stulp binder23,00
Verglasdicht UMLAUF 3mm BLEND- 184,00
SW 22-20/13 RS SL3,00
SW 40-20/13 LS SL21,00
STV-FG-1660/35 92/8 R43,00
ECO 01 N 55/45W1,00
Skrutka do PVC okien 3,9x161 000,00
Srutky do PVC okien 4,1x253 000,00
SKRUTKA DO DREVOTR.5x70100,00
SPAJAC ROHOVY HNEDY16,00
SPAJAC ROHOVY BIELY16,00
Skrutky do PVC okien 3,9 x 251 400,00
Vrták HSS DIN PR. 65,00
STV-SB FRA U26-228 AV3U LS MC 4,00
Tesnenie silikon biele268,00
Podložka 2/24, 100 mm200,00
Podložka TROCAL conf.180,00
Podložka INONOVA100,00
Verglasdicht 3.0mm Blendrahmen
86,00
AWDR SL protikus 16,00
Madielko balkónové hnedé5,00
Skrutka pre plastové okná 4,1x19
300,00
Stulp 76 weiss10,50
Lišta dorazová zl. dub PremiDoor
13,50
Stulp 76 braun3,10
Endkappe stulp 130900 WS100,00
SKRUTKY 3,9X38 zl 0,10
CIEVKA EL. MAGNETICKA1,00
STUPL ENDKAPPE F. 130900 BR- 40,00
Lišta achatgrau 12,00
Verlangerungsschiene VR SL
20,00
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1,53522
1,49041
0,11618
0,70172
3,03127
1,42501
1,87878
0,92180
5,91000
5,91000
6,12000
1,34055
2,66746
1,64476
2,08299
1,75712
1,65372
2,47925
3,91721
3,87539
0,21543
0,20746
0,13576
0,11000
0,13576
2,61900
3,99323
0,04116
2,30831
2,72000
1,92873
1,79000
2,52904
0,53509
1,44000
1,75000
28,00000
17,00000
0,01200
0,01130
0,02500
0,60745
0,60745
0,01529
2,90000
6,20000
3,36454
0,02058
0,01137
0,02200
0,58521
0,17113
1,12000
0,01800
6,40875
5,33000
6,81836
2,34897
40,50000
58,68054
2,37967
4,98408
1,01600

39,92
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23,24
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28,50
22,55
66,37
5,91
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12,24
109,93
5,33
14,80
397,85
175,71
72,76
91,73
47,01
124,01
7,11
27,59
131,82
11,00
45,89
44,52
95,84
0,33
46,17
5,44
167,80
12,53
58,17
98,46
4,32
36,75
84,00
17,00
12,00
33,90
2,50
9,72
9,72
21,41
14,50
24,80
901,70
4,12
2,05
2,20
50,33
2,74
5,60
5,40
67,29
71,96
21,14
234,90
4,05
58,68
95,19
59,81
20,32

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Obchodný vestník 11/2020
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

549161150100
283419352004
28341904200
283411901112
549161140516
132359201080
132359211080
132359751070
132359751072
283419942100
283419901100
283415017300
283419357007

291
283419357005
292
283419357016
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

283419403005
283429518003
283419301017
283419357000
283419020000
283416905100
283416905101
309185284825
549161145648
283416907102
283415962100
549167004000
30901852841250
283419053090
549162003003
30901852841450
30917552
5491605050105
549161224849
30902071839190
1112089305540
30939050
30901985700
549161089395
549160193355
411062435
4110624300
30901153595
411708134
54916168231000
54916168241000
549164521187
549161145234
54916118150
5490614176652
54916820945509
283411281001
54916133340007
549161158104
283419808007
549161223429
5491605001015
283415321002

Konkurzy a reštrukturalizácie
Ok. kľ. 150/45 F10 bronz
10,00
Stulp 76 moosgruen
10,00
Dichtung fur Kopplung 940400
174,80
T-Verbinder f. 130100 m. braun
6,00
ER 3 EF SL4,00
Verstarkung fur 920100-flugel
830,00
Verstarkung fur 921300
128,00
Al-wetterschenkel fur 920700
18,00
ALU WETTERSCHENKEL BRAUN 12,00
Endkappe WEIB FUR 975107
100,00
ECKVBRBINDER
FUR 92,00
HAUSTUFLUGEL
Tesnenie MD pod sklo sivé
100,00
STULPKANAL
S900
ZL.DUB 3,00
JEDNOS.
STULPKANAL S900 PRIR.DUB 12,00
JEDNO
HOLZDEKOR
S900
TM.DUB 3,00
OBOJSTR.
KOPPLUNG KAPPE MINZGRUEN 6,00
ABDECKLEISTE FAREBNE
78,00
S-900 ZLATY DUB OBOJSTR.
50,00
STULP 935500 M. FOLIA
10,00
VERGLASUNGSDICHTUNG
158,50
10,0MM
Endkappe f. 632300 links weiss
18,00
Endkappe f. 632300 rechts weiss
32,00
Skrutky 4,8x25
400,00
DWS 20/9 LS SL30,00
Endkappe f. 632200 braun
30,00
Zasklievací mostík
750,00
Madielko bronz
3,00
Skrutka pre plastové okná 4,1x25- 700,00
Tesnenie sivé do šuchačiek
91,40
Zadlabávací zámok K162,00
Skrutka pre plastové okná 4,1x45- 300,00
Skrutka do plechu 5,5x90
60,00
Protikus zastrče 13/17
4,00
STV-F 20/60/45 R4
2,00
Skrutky do PVC okien 3,9x19
200,00
Multi sprej - 400 ml
1,00
Skrutka do plechu 3,9x50
340,00
Skrutka 4x70 ku hmoždinke
300,00
Koľajnička Al PremiDoor
19,50
ECO 50/60 - cylindrická vložka
2,00
Vrták ZEBRA HSS DIN PR. 3,54,00
Vrták HSS do kovu pr. 310,00
Srutka DIN 7981 ZN 3,5x9,5
36,00
Pílový pás 13x0,65x1730
1,00
Koliesko Laufwagen TROCAL
2,00
Vozík ROLL LINE nenastaviteľný
2,00
Dverná kľučka + rozeta - biela1,00
VSR 1800/2 SL medzikus20,00
Kľučka okenná 150/45 - zlatý dub 2,00
F12Hrot 1/4" PZ2 L 25mm5,00
ECO 01 N 45/50 - cylindrická vložka 1,00
Fólia nelepiaca PTFE A 128-10
1,00
Regulátor poradia zatv. GU 922/925 2,00
BK 134
10,00
Lišta zasklievacia zlatý dub
14,00
STV-F 1660/35 92/8 R4 M
1,00
Zastrčka dvojkridl. dveri strieborná- 5,00
Stulp schokobraun
4,00
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Ventus F200 základný kartón
1,00
Stĺpik MD achatgrau
6,00
Sprossa do kr. 68 mm achatgrau
9,00
Hmoždinka do tehly 6X60
40,00
Endkappe Stulp f. 53225047,00
Endkappe
Stulp
2tlg.
ausen 7,00
schokobraunPoistka FSF
32,00
Páska tesniaca kombiflex DUO- 0,54
170mmx25m
Wuerth butyl-primer 750 ml
0,70
Skrutka parapetná ,nerez
80,00
Štulp MD dverový - schokobraun
6,00
Prísl. hn. tyčky zamyk diel
6,00
Vrták 4,2 predĺžený
5,00
Hmoždinky+skrut. 8x100
70,00
Dv. kľučka 167 G-K hnedá ľavá
1,00
Zatvaraci diel Trocal Confort 13/15 8,00
Endkappe Stulp f. 54080010,00
Čistiaca sada malá
6,00
Čistiaca sada veľká
4,00
SB FRA U-26-61 12/7 K LS MC
3,00
Dverná kľučka K-K strieborná
2,00
Zvarovacie rohy balk. 41x36x2 mm 4,00
Dverná kľučka G-K F99 biela1,00
STV-AV2 F RS
1,00
Skrutka do drevotriesky zap. hl. 64,00
5x100
Fréza 8x14/120 S8
1,00
Koncovka na štulp k dverám ľavá 8,00
hnedá
Koncovka na štulp k dverám pravá 8,00
hnedá
Kľučka okenná L-40 F 10 bronz2,00
Kľučka okenná L-40 - chróm
2,00
ECO 01 N 50/55 W - cylindrická 1,00
vložka
BIT PH 25 1/4" x 25 mm
7,00
Vrták HSS DIN pr. 4,51,00
Dverná kľučka K-K F 99 biela
2,00
Skrutkovač uhlový krátky pr. 5
4,00
BIT 1/4" 6 hr.L 26 TX10
2,00
Skrutka do drevotriesky zap. hl. 5x70 120,00
Rezný kotúč na ocel 115x1,6/22
5,00
Silikón neutral biely
1,00
GZRH-T SL nástavec štulp..11,00
Tesnenie na dvere do krídla
68,00
Kotva WUS-SK 10x202
50,00
Vrták 4-špirál. SDS-PLUS 5,5x110 6,00
U profil na prekrytie
8,00
Krycí profil
46,50
VENTUS tiahlo 8, 6000 mm
1,00
VENTUS F200 uholník pre retiazku 1,00
Výplň dver. sendvič zl.dub/ zl.dub 0,20
900x2150
Skrutka do drevotriesky zap. hl. 132,00
5x120
Lišta ku fix MD zl. dub
20,00
Bit skrutkovací Philips2,00
Skrutkovač uhlový krátky pr. 3
3,00
Skrutka zap. do dreva WUEPO A2L 70,00
5x60
Vrták HSS do kovu DIN 338 pr. 1,5- 5,00
Podložka zasklievacia 5/32
480,00
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Podložka zasklievacia 6/32
500,00
Vrták HSS do kovu DIN 338 pr. 83,00
Bit skrutkovací PH2
1,00
BIT AW 30 1/4" x 25 mm
3,00
Hadička na vzduch D=8, d=6, PE
7,50
Kanten fix PLUS - zlatý dub
2,00
Koncovka na hrubý štulp hnedá
30,00
Madlo C250 biele SC
2,00
Madlo C250 biele SCE
2,00
SB FRA U26-62 RS MC
2,00
Kľučka okenná L-40 F4 - bronz
4,00
Zámok RVL 35D 16F1
1,00
SB FRA U26-61 12/7 K RS
4,00
Vrták HSS do kov DIN338 - pr. 10
1,00
Komponenty do žalúzií
5,00
Kotva rámová okenná A2K 10x92
40,00
Kotúč brúsny 150x6x22,23mm
1,00
Podložka zasklievacia 3/32
750,00
Podložka zasklievacia 4/32
800,00
Kanten fix PLUS - nussbaum
2,00
Koncovka k posúvačkovej lište 6060 10,00
Hadička na vzduch D=6, d=4, PE
9,40
Guma upevňovacia 4,5 mm sivá
55,00
Skrutky zap. hl. do dr. WUEPO A2K 300,00
4x50
Vrták príklepový 4-špirál. SDS 4,00
8,0x160
FK-F 20-6/20 SL20,00
GETRIEBE GAM.800
1,00
GAVM.920-3
5,00
GAVM.420-2
1,00
Getriebe gam. 1800-2
2,00
Tesnenie k dverám sivé
80,00
Uzatvárací plech SBA.K.94
8,00
Kladka s račnou a hakom
1,00
Getriebe GAM.1400-1
3,00
Stavač dverí 180 mm biely
1,00
Vrták špirálový HSS 338-N pr. 33,00
Kanten fix PLUS - oregon
1,00
Skrutkovač uhlový krátky pr. 4
7,00
Vrták špirálový HSS 338-N pr. 4,2- 8,00
Skrutka zap. DIN 7982 A2K 4,2x13- 0,40
SIKU 3D K 3235 - záves perl. GOLD 2,00
VP.Aluplast 229101/1,5 mm
18,00
Lišta silbergrau 40 mm
12,00
Skrutkovač uhlový krátky pr. 1
3,00
Skrutkovač uhlový krátky pr. 2
6,00
Endkappe fur braun7,00
Binder do sprossa
87,00
Al lišta k prahu PremiDoor
8,00
Obersch.Osl.600
2,00
Uzatvárací plech SBS.K.94
27,00
Sieťovina mäkká 1,5 m šedá8,50
FLUGELLAG:FL.K.20-6-20.WS
10,00
ZSR
4,00
Schere SK2. 20-9 RS
5,00
Distančná podložka ID svetlohnedá 35,00
Spojník na prah 88+
16,00
GAK.710 - prevodový profil
1,00
Vrták HSS do kovu pr. 6,35,00
M.500-1
21,00
WSK 134-0,8mm SL
32,00
MVE biela krytka prítlačn. záves
4,00
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Konkurzy a reštrukturalizácie
M.350-1
10,00
Kanten fix PLUS - svetlý dub
3,00
Rozširovák 30 mm biely 88+
14,00
Rozširovák 60 mm biely 88+
14,00
Vrták HSS do kovu DIN pr. 6,52,00
Stulpgertr.GASM.800
1,00
MITTENVER.M.250-1
29,00
MITTENVER.MK.500-1
10,00
Obersch.OS2.1475-1
2,00
Stulpgertr. GASM.2300-3
2,00
EL.KB.6-3-16 RS
6,00
EL.KB.6-3-16 LS
6,00
Tesnenie stredové sivé Trocal 88+ 120,00
PVC
List pílový priechodný do dreva
5,00
Okenná fólia ext.
1,00
H Schiber 60mm antracit/biela 88+ 9,00
Madlo k dvern.krídlu na posúvačky 4,50
Madlo k dvernému krídlu na 5,00
posúvačky
Spojovník priečky a krídla k 28,00
posúvačkám
Lišta rohová k posúv. kr. 6040
42,00
Páska nalepovacia 50 mm
80,00
Lišta rohová k pos. rámu dole - 6,00
hnedá 201 E
Koľajnička k posúvačkovému rámu 8,00
Lišta rohová k posúv. kr. 6041
38,00
Kefkové tesnenie k posúvačkám 100,00
4,8x6,5
Spojovací profil H 36mm biely
10,00
Upevňovák stlpik AD varianta 36,00
PKV24
Stulpova krytka biela CS7-0
14,00
Montážny klin PVC malý
180,00
Kanten fix PLUS - mahagón /sapeli/ 1,00
Silon
10,00
Spojka retiazky biela
30,00
Retiazka na žaluzie, biela
30,00
Spojka rohová okenná s lemom 16,00
hnedá
Priečka 88+ do krídla biela. s 6,50
tesnením
Vodiaca Al koľajnica PremiDoor
26,50
GZMR 1600/1 SL3,00
Roh vnút. PVC ISSO extr. - biely
12,00
T-verbinder weiB fur 93020069,00
Al-wetterschenkel fur 920500 weiss 5,50
T-Verbinder f. 5103/515300 weiss
32,00
STULP tmavý dub
6,00
MP1,5 Montážny plech 24 mm
275,00
Brusný kotúč na oceľ 115x6,0
1,00
Skrutka zap. do dreva WUEPO A 2L 100,00
4x50
Zachytávacia nožnica FSR SL
7,00
Rohový profil E3 F
3,00
Prevodový profil GAM. 1400-1
3,00
Dvojfunkčný prvok DFE
9,00
Nábeh AL.M.F12
19,00
Otočná brzda DB 11 SL
3,00
Koncovka na hrubý štulp oker
40,00
Trojfunkčný prvok TFE
2,00
Dverová G-K bronz
1,00
Nožnicové ložisko SL.KS.3-6
3,00
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Rohové ložisko EL.K.3-16 WS
20,00
Horný profil OS1.600
5,00
Veko krídlové ložisko K.FL.K.WS
50,00
Bezpečnostný skl. a uzatv. protikus 10,00
Prevodový profil GAM.2300.3
1,00
Výklopný záves KB.K.20-13
52,00
Otočné ložisko DL.K.20-13 RS
2,00
Otočné ložisko DL.K.20-13 LS
1,00
Viacnásobné štrbin.vetranie
20,00
STV-F 2060 45 92/8 R4 sl
8,00
Nožnice SK1.20-13.RS
3,00
Nožnice SK2.20-13.LS
18,00
Špirál.vŕtak dlhý 340 6,0
2,00
Verbindungsschiene R SL
22,00
Prevodový profil GAK. 465
2,00
Prevodový profil GAM.800
6,00
Kľučka okenná L-35 F99 biela
49,00
Madielko biele15,00
zasklievacia lišta zl.dub, 6mm
30,00
Zámok 16/35 krátky
1,00
H Schiber 88+ antracit
2,00
Štulp 88+ antracit
1,00
GAVM.1820-4
3,00
Podložka zasklievacia 1/32
200,00
Podložka zasklievacia 2/32
700,00
Manžeta - štulp 80mm,biela
4,00
Úchyt prahu o rám-šedý
6,00
Rozširovák 30mm, biely
10,00
Úchyt križového spojenia na stĺpik 28,00
88+
Rohový profil E1 F
11,00
Vrták príklepový 4-špirál. SDS 1,00
10,0x260
Rámový diel RT.DFE-TFE.S
7,00
VERSCHL.SENS.VS.K.06
9,00
profil ISSO renol. siete
6,50
Fix orech
1,00
Výstuha základná 26x30,brugman 2,00
Vnút.časť krytka biela na štulp
88,00
Vonk.časť krytka na štulp
18,00
Valček 45 D1,00
Madielko balkónové F1 striebro3,00
Skrutka 7,5 x 182
114,00
Vŕtak DUAL SDS 6,5 x 260/200
3,00
Vŕtak DUAL SDS 6,5 x 310/250
1,00
Špiral.vŕtak predl.1869GS R
4,00
Vŕtak do kovu 5mm
5,00
Getr.CS PZ DM17 Gr.100,702802 2,00
Schliessbl.CS,702987
4,00
Distanzsteuck CS A0105,703083
2,00
K-17441-00-0-7 Bef.Set Kippeinw. 4,00
K-17436-02-0-7 Kettenantr.ELTRAL 1,00
KS 30/40
Skrutky 5 x 80
100,00
Skrutka zap. do dreva WUEPO A2L 194,00
4 x 60
Dvere sieťové
1,87
Príslušenstvo PremiDoor
1,00
Rozperka W-UR 8 A2L 80/10
140,00
Podložka
vymedzovacia
k 40,00
posuvnému rámu
Uholník otočn.ložisko ER
5,00
Getriebe GM.U.1750-2 ZN
7,00
Kippstuck KS.U.60
26,00
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Obersh.OS1.U.1400
14,00
Schere SK.U.2.20-13.RS
5,00
Spojovací profil biely 92mm
14,00
Rozširovací profil 50mm, biely
4,00
Podložka zasklievacia na fib 88+
360,00
Rohový profil E2 F
2,00
Skrutka zap. do dreva 6x160
24,00
Vrták ultra špir. HSS-0 338-N 5,00 3,00
mm
Vrták HSS do kovu DIN340 pr. 55,00
Krytka nášľapná na balkón
6,00
Podložka zasklievacia 2/45
450,00
Podložka zasklievacia 3/45
600,00
Podložka zasklievacia 6/45
300,00
Fix RAL 5005
1,00
Pass comfort unit
1,00
Vzorka
3,00
ECO 50/60 - cyl.vložka - obojstranná 1,00
Kľučka okenná L-40 F99 biela
13,00
Silikón neutral transp. 310 ml
3,00
Manžeta štulp von.lam.Mooreiche
3,00
Protiprievanová poistka ZSS.OS
10,00
Priečnik 96mm von.lam.orech
5,50
Rozširovák von.lam.orech
2,00
Priečnik 96mm, AG
2,50
Priečnik vonk.lam. IO
5,50
Protiprievanová poistka KBG.OS1
10,00
CA pánty M8 biele
31,00
ER 6 SL10,00
Vŕtak 12x50/87 M10 R
1,00
WSK 105 SL
14,00
T-VERBINDER 930800
58,00
STULP 76MM S900 PRIR.DUB 4,00
JEDNO
Valček RF 55
1,00
Valček 35 D2,00
Skrutka zap. frez. AMO III A2K 200,00
7,5x72
STULPFL.GETR. GZR63,00
Rameno s aretáciou pre OTS
1,00
Endkappe fuer 93550012,00
Wasserabdeckkappe rot90,00
SW 22-20/13 LS SL6,00
Kanten fix PLUS - siena rosso
1,00
Kotva rámová okenná A2K 10x112 110,00
Vyrovnávacia podložka
300,00
Zasklievacia podložka
1 000,00
Nôž - štvrťmesiac
1,00
Madielko antracit
6,00
H-spojka zlatý dub
10,00
Fix Antracit
5,00
MK.250-1
3,00
GEBER VS-KGS.04
9,00
Spojka rohová zl.dub
4,00
Podložka 5/45,100 mm
600,00
Racna 135mm UMSCH
1,00
Nútené blokovanie MVE/0 SL
3,00
UNTERFUTTER.FUR
71,00
SCHNAPP.WS
Nožnice SK.2.20-13.RS
2,00
Veko nožnicového závesu
80,00
Veko nožnicového ložiska
46,00
Prevodový profil GAVM 300-2
2,00
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54916167860003
549164926275
549166030812
549164928981
54916492828
54916492435
54916492436
28355217808
549162864022
28341P4504
28341HO9320P2Grau
vonk.lam.
309171439381
4111550330
411156166160
549161701006
28341NP8110P2
28341NP8300P2
28318090021010
549164926281
549168007560002
54916800756003
54916800756004
549168007560006
411065808515
28341NP8120
28341NP8170P2AG
28341HP3020
28341ZS3020
28341NP0150
13235VS102
13235VS302
28341PP476V
28341BRUEG002
28341BRUEG001
28341KOK9016
13235MT8500076
13235405040073
28341NP8200
28341VA7210
28341KOK8019
13235405015
28341ZVR60x40x2
28341HO9800P21
28341HO9800P2NUSS
28341ES9810005
28341ES9810007
28341ES9810008
28341ZS9800005
28341BRUEG70AD
28341HO9800P5ZD
28341ES9800008
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Nožnice SK1.20-13.LS
Prevodový profil GAMA 2300.3 D35
Rohový profil ER 1 C SL
Horný profil OS2.1250-1
Krídlové ložisko FL.K.20-6-28 WS
FLUGELLAG.FL.KA.20-6-20
FLUGELLAG.FL.K.F1
Výplň
CL súprava K-M 35mm biela
Podložka zasklievacia 4/45
Priečnik 96mm vonk.lam.Grau
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29,24000
0,06500
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Skrutka zap. hl.plast. okná 3,9x38
Špirál.vŕtak 338 TITAN 3.0
Vŕtak úder.dual SDS 6x160/100
Komplet balk. K-K biela
Spojovací profil, vonk.lam.zl.dub
Rozširovák 30mm zl.dub obojstr.
Sendvičová doska 44mm
Prevodový profil GAVM 620-2
Zachycovací postroj
Tlmič pádu+lano
Karabina
Rolex samonavíjací zachyt.pádu
Rezný kotúč ocel/INOX 150x1,6
Spojovací profil 20mm
Spoj.profil AG vonk.lam.
Stĺpik 90mm,biely
Úchyt stĺpika, titan
Adaptér
Výstuha základná,rám,krídlo
Výstuha do stĺpika 73
Podparapetný profil
Tesnenie dorazové čierne
Tesnenie zasklievacie čierne
Krytka biela 9016
Výstuha 50x3mm
Výstuha 30x40 1,5mm
Rozširovák 10mm biely
Okapnica k prahu
Okapnička klasik, hnedá
Výstuha 1,5mm
Dverové rohy - výstuha
Manžeta - štulp, zl.dub jedn.
Manžeta - štulp, orech,jedn.
Vonk.časť krytky na štulp,caramel
Vonk.časť krytky na štulp, hnedá
Vonk.časť krytky naštulp,čierna
Krytka na manžetu-štulp,caramel
Vyrovnávacia podložka 70
Manžeta-štulp 80mm zl.dub obojstr.
Vnút.krytka na štulp, čierna
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0,60500
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2,64000
5,09000
61,16200
1,65000
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3,00000
47,04000
1,46571
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4,90400
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0,89180
1,89200
1,07785
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1,79340
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5,80742
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HNUTEĽNÉ VECI – HLAVNÝ SKLAD - SKLAD 25
Deň a dôvod zapísania do súpisu: 07.01.2020, majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Por. č. súp.zlož.
Kód produktu Názov produktu
majetku
677
413712650000 LOPATA AL veľká

Množstvo Mj
3,00

ks

Jednotková
cena
3,51000

Celková hodnota – Súpisová
Sklad
hodnota (€)
10,53
25
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727517010007 Kapce pánske
2,00
416524024693 MODEL SKRABAKA LAVY 24693 1,00
-M
416524024692 MODEL SKRABAKA PRAVY 1,00
24692 - M
724912368624 RUKAVICE 5 PRSTE26,00
314545128000 LANO 28,0 STN 024345.4168,00
715189000002 MONT.SUPR. KL. + LOGO8,00
733279277506 USIANKA PANSKA1,00
715189136263 KABAT 3/4 PRESIVANY1,00
727217160028 KANADY1,00
715189253914 Oblek banský
1,00
715189256026 OBLEK PANSKY MOFOS F 2,00
57955416524245331 MODEL PRIDRZNA TYC I1,00
416524239801 MODEL PRIDRZNA TYC II1,00
416524245341 MODEL DELIACA STENA I1,00
416524239793 MODEL DELIACA STENA II1,00
535920090600 KLADIVO 4-DJ-600242,00
724912354345 RUKAVICE TEPLE12,00
217111221113 Kyslík technický 6,43 m3
2,00
545311580300 PUTA1,00
545311580310 PUZDRO NA PUTA1,00
546011580300 Obušok
4,00
546011580310 PUZDRO NA OBUSOK6,00
616812304010 Štetec 1"
3,00
614367629520 Násada do krompáča
5,00
235215601248 Tmel Elastic 300 C
2,00
616521120318 Metla ciroková
2,00
614367321320 Násada do lopaty
15,00
715150116111 Nohavice maskačové
1,00
727217160028 Kanady
1,00
421452125122 Kotúč rezný 125X1x22
10,00
413712180001 Odhrňovač snehu
3,00
626713455521 Vrece pap 50 kg 2xSC - BN
1 420,00
616511320171 Zmeták lakavaný
3,00
728217758104 Čižmy gumové pánske S5 žlté
1,00
549663028045 Zámok visiaci 45 liatinový
2,00
715188216003 Monterky pánske s náprsenkou
1,00
728217168108 Čižmy gumofilcove
1,00
715189116002 Plášť pracovný modrý
2,00
793548004140 Chránič sluchu EAR
30,00
626713455520 Vrece pap 50 kg 2xSCmletý baryt 5,22
fólia ventil
542330143692 Piecka priemyselná typ14369 2 1,00
kW 400V
715189296385 Maskáčová súprava zateplená
1,00
217111221301 Oxid uhličitý 30 kg
1,00
549164250101 Vložka FAB
4,00
411290300300 list pílový na kov
45,00
694345142305 handra tkana - Frieb
6,00
413712650001 Lopata AL veľká s násadou
1,00
723401211004 Opások kožený 4 cm
1,00
793512135001 Prilba stavebná
8,00
273712151100 Rukavice TOP NAP
31,00
614361413011 Násada na MOP RZ
2,00
723401211025 Opások kožený 2,5cm
13,00
421452150122 Kotúč rezný 150x1x22,2
20,00
421452180162 Kotúč rezný 180x1,6x22,2
5,00
416524024532 MODEL VYLO¦ENIE VEKA 24532 1,00
616812101050 Štetec plochý 50
1,00
715140294002 Bunda maskačová bez podšívky 1,00
286210000001 Vidly 4-hrote
1,00
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663,51324
663,11492
11,94981
1,08330
15,20500
15,06340
12,27179
6,97404
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0,31200
1,63000
2,87000
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1,52000
11,65792
18,21750
0,84000
8,58000
0,22920
3,84000
13,47000
1,18000
11,28753
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11,00600
0,22500
238,20114
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663,51
663,11
2 891,85
13,00
30,41
15,06
12,27
27,90
16,60
0,94
8,15
5,74
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11,66
18,22
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2,80000
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1,21000
418,54212
0,39000
15,77008
2,94000

36,12
27,90
12,24
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4,32
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0,39
15,77
2,94
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514000000200 Zváračka-invertor ARC 200DC 1,00
230V
626213235042 Vrece pap 25 kg 2SC Baryt mletý 28 528,00
421452150622 Kotúč brúsny 150x6,0x22
3,00
339131330003 Spojka VPS 0,3
1,00
416524248730 MODEL CELNE VYLOZENIE I- 1,00
704380200110 Tričko čierne dlhý rukáv
4,00
283824060100 Vrecia PE 60x100
25,00
715140200101 Bunda banska
11,00
715188676003 Nohavice banské
13,00
728217758102 Čižmy gumové pánske
2,00
416524248741 MODEL CELNE VYLOZENIE II- 1,00
217112111302 Acetylén 6 kg
2,00
272711155500 REMEN
KLINOVY
15J/5- 2,00
5000LM421452180622 Kotúč brúsny 180x6,0x22
5,00
715380126009 Nohavice monterkové
2,00
286210000000 hrable
4,00
687612009111 Čiapka šiltovka čierna
1,00
674610075085 Big-bag 70x90x85
305,00
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517,65916
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0,40000
18,64000
16,94923
10,93650
449,41247
40,35500
75,31368

4 533,38
3,27
565,00
517,66
11,88
10,00
205,04
220,34
21,87
449,41
80,71
150,63
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1,63000
11,13500
2,75850
1,50000
4,90000

8,15
22,27
11,03
1,50
1 494,50
18 173,02

25
25
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súhrn
Peňažné pohľadávky
Hnuteľné veci - sklad 2A
Hnuteľné veci - Barytové výrobky - sklad 10
Hnuteľné veci - Barytové polotovary - sklad 11
Hnuteľné veci - tovar - sklad 15
Hnuteľné veci - sklad 24
Hnuteľné veci - hlavný sklad - sklad 25

spolu
167 529,57 €
1 306,57 €
35 057,61 €
440 300,92 €
2 316,58 €
20 326,89 €
18 173,02 €

celkom

685 011,16 €

K005036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piskorová Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varšavská 2492/19, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1992
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/512/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/512/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Areko Group, k.s., JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár

K005037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Linková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 20, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1967
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.01.2020

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/475/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/475/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – Škoda Felicia
Približný rok výroby: 1998
Stav opotrebovanosti: opotrebované
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 350 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová zložka č. 3
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „C“ KN
Druh: Záhrada
Výmera: 757 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 1471
Parcelné číslo: 866
Spoluvlastnícky podiel: 90/210
Súpisová hodnota: 64,89 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 4
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „C“ KN
Druh: Vinica
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Deň vydania: 17.01.2020

Výmera: 818 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 1471
Parcelné číslo: 867
Spoluvlastnícky podiel: 90/210
Súpisová hodnota: 70,11 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 5
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „C“ KN
Druh: Trvalý trávnatý porast
Výmera: 934 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 1471
Parcelné číslo: 868
Spoluvlastnícky podiel: 90/210
Súpisová hodnota: 80,06 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 6
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „C“ KN
Druh: Trvalý trávnatý porast
Výmera: 236 m2
Štát: Slovenská republika
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Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 2088
Parcelné číslo: 869
Spoluvlastnícky podiel: 90/210
Súpisová hodnota: 20,23 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 7
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „C“ KN
Druh: Vinica
Výmera: 144 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 2088
Parcelné číslo: 870
Spoluvlastnícky podiel: 90/210
Súpisová hodnota: 12,34 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 8
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „C“ KN
Druh: Záhrada
Výmera: 123 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo LV: 2088
Parcelné číslo: 871
Spoluvlastnícky podiel: 90/210
Súpisová hodnota: 10,54 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 9
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „E“ KN
Druh: Záhrada
Výmera: 258 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 1370
Parcelné číslo: 571/2
Spoluvlastnícky podiel: 175/420
Súpisová hodnota: 21,50 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 10
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „E“ KN
Druh: Vinica
Výmera: 199 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 1370
Parcelné číslo: 572/2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spoluvlastnícky podiel: 175/420
Súpisová hodnota: 16,58 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K005038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Linková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 20, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/475/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/475/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej veci týmto s poukazom na ustanovenie § 167p zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom speňaženia je:
Súpisová zložka č. 2 tvoriaca všeobecnú podstatu
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – Škoda Felicia
Približný rok výroby: 1998
Stav opotrebovanosti: opotrebované
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 350 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
·
·
·

·
·

Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v
obchodnom vestníku;
Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť v rozsahu 100% na bankový účet správcu IBAN: SK33 0900
0000 0051 5858 6673;
Podpísaná písomná ponuka záujemcu s výškou ponúkanej sumy musí byť doručená do sídla kancelárie
správcu (Kupeckého 4, 040 01 Košice) v lehote podľa tohto oznámenia. Pri úhrade zálohy na celú
ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby;
Záujemcovia o ohliadku sú povinní vopred kontaktovať správcu e-mailom;
Správca poučuje prípadných záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu.
Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Všetky náklady spojené so speňažením uhrádza kupujúci (najmä správne poplatky,
notárske poplatky pre overenie podpisu predávajúceho ako aj pre overenie prípadných uznesení súdu a
pod.). Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K005039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Voronič Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baškovce 51, 073 01 Baškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/441/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/441/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1734, správca dlžníka: Branislav Voronič, nar.
08.06.1985, bytom: Baškovce 51, 073 01 Baškovce, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Voronič,
s miestom podnikania Baškovce 51, 073 01 Baškovce, IČO: 51 232 171 (ďalej len „Dlžník“), 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 zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 223/2019 zo dňa 19.11.2019:
Majetok
Poradové
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Súpisová zložka majetku
nádrž Yamaha yzf-r6 (99-02)
nádrž Kawasaki zx6r ninja (1999)
servo čerpadlo Ford Focus II (1.6 TDCi
80kW)
štartér Ford Focus II 1.6 TDCi 80 kW
spätné zrkadlo Ford Focus II (2005)
komplet motor - Suzuki SX4 1.5, M15A, 82
kW, 2010, 110 000km
ventilátor chladenia Suzuki gsx-r600 (1999)
štartér KIA Ceed 1.4 / 1.6
chladič Husqvarna te410/610
predné čelo (sahara) VW Golf V 1.6i
volant Peugeot 207
centrálny tlmič Honda CBR 600rr (20052006)

Zápis do súpisu
Opis súpisovej hodnoty majetku
Hodnota
spoluvlastnícky podiel
Mena
(istina)
úpadcu
55,00 €
EUR 1\1
70,00 €
EUR 1\1

Deň zapísania
majetku

Dôvod zapísania
majetku

04/01/20
04/01/20

§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

100,00 €

EUR 1\1

04/01/20

§ 167h ods. 1 ZKR

75,00 €
35,00 €

EUR 1\1
EUR 1\1

04/01/20
04/01/20

§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

650,00 €

EUR 1\1

04/01/20

§ 167h ods. 1 ZKR

35,00 €
75,00 €
55,00 €
85,00 €
40,00 €

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1\1
1\1
1\1
1\1
1\1

04/01/20
04/01/20
04/01/20
04/01/20
04/01/20

§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

100,00 €

EUR 1\1

04/01/20

§ 167h ods. 1 ZKR

Mgr. Richard Žolna, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Linková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 20, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/475/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/475/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej veci týmto s poukazom na ustanovenie § 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“) v spojení s ustanovením § 167n ZKR vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom speňaženia je súbor majetku, ktorý tvoria súpisové zložky č. 3 až 10 všeobecnej podstaty, a to:
Súpisová zložka č. 3
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „C“ KN
Druh: Záhrada
Výmera: 757 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 1471
Parcelné číslo: 866
Spoluvlastnícky podiel: 90/210
Súpisová hodnota: 64,89 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 4
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „C“ KN
Druh: Vinica
Výmera: 818 m2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 1471
Parcelné číslo: 867
Spoluvlastnícky podiel: 90/210
Súpisová hodnota: 70,11 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 5
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „C“ KN
Druh: Trvalý trávnatý porast
Výmera: 934 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 1471
Parcelné číslo: 868
Spoluvlastnícky podiel: 90/210
Súpisová hodnota: 80,06 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 6
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „C“ KN
Druh: Trvalý trávnatý porast
Výmera: 236 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 2088
Parcelné číslo: 869
Spoluvlastnícky podiel: 90/210
Súpisová hodnota: 20,23 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 7
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „C“ KN
Druh: Vinica
Výmera: 144 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 2088
Parcelné číslo: 870
Spoluvlastnícky podiel: 90/210
Súpisová hodnota: 12,34 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 8
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „C“ KN
Druh: Záhrada
Výmera: 123 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 2088

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 871
Spoluvlastnícky podiel: 90/210
Súpisová hodnota: 10,54 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 9
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „E“ KN
Druh: Záhrada
Výmera: 258 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 1370
Parcelné číslo: 571/2
Spoluvlastnícky podiel: 175/420
Súpisová hodnota: 21,50 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová zložka č. 10
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok,
parcela registra „E“ KN
Druh: Vinica
Výmera: 199 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava pri Laborci
Katastrálne územie: Trnava pri Laborci
Číslo LV: 1370
Parcelné číslo: 572/2
Spoluvlastnícky podiel: 175/420

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 16,58 EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.12.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
·
·
·

·
·

Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v
obchodnom vestníku;
Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť v rozsahu 100% na bankový účet správcu IBAN: SK33 0900
0000 0051 5858 6673;
Podpísaná písomná ponuka záujemcu s výškou ponúkanej sumy musí byť doručená do sídla kancelárie
správcu (Kupeckého 4, 040 01 Košice) v lehote podľa tohto oznámenia. Pri úhrade zálohy na celú
ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby;
Záujemcovia o ohliadku sú povinní vopred kontaktovať správcu e-mailom;
Správca poučuje prípadných záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu.
Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Všetky náklady spojené so speňažením uhrádza kupujúci (najmä správne poplatky,
notárske poplatky pre overenie podpisu predávajúceho ako aj pre overenie prípadných uznesení súdu a
pod.). Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K005041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petiová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov 0, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/297/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/297/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Juraj Gavalčin, správca podstaty dlžníka: Alžbeta Petiová, nar.: 21.03.1963, bytom: Trebišov, 075 01
Trebišov, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I., pod číslom konania 32 OdK/297/2019,
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrobár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý jarok 621 / 31, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/143/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/143/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Peter Hrobár, nar. 01.06.1975, bytom: Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské
Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom Peter Hrobár – PEAL – SYSTÉM, s miestom podnikania Starý
Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 43 516 491, sp. zn.: 31OdK/143/2019 (ďalej len „Dlžník"), v súlade
s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem III. kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty jeho zverejnením
v Obchodnom vestníku č. 120/2019 zo dňa 24.06.2019 a to:
Majetok
Poradové
číslo
2

Súpisová zložka majetku

Opis súpisovej hodnoty majetku
Hodnota
spoluvlastnícky
Mena
(istina)
podiel úpadcu

motocykel ZHONGNENG Adamoto Speeder 125, VIN:
L5YTCJPA981186807, ŠPZ:LE-707AB, nepojazdné

1 000,00 € EUR 1\1

Zápis do súpisu
Dôvod
Deň zapísania
zapísania
majetku
majetku
§ 167h ods. 1
17/06/19
ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V III. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú a oddelenú podstatu za najvyššiu
ponuku. Predmet speňažovania sa v III. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor
majetku - hnuteľných vecí v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n
ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 50 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 500.00,- Eur (slovom sedemstopäťdesiat eur 00 centov). V III.
kole verejného ponukového konania môžu záujemcovia predložiť aj ponuky, v ktorých bude ponúkaná
cena nižšia ako najnižšie podanie stanovené podľa predchadzajúcej vety; odmietnutie / schválenie takejto
ponuky je výhradným právom správcu a nie je nárokovateľné.
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 31OdK/143/2019-ZÁVÄZNÁ PONUKA VSB_PODST_MOTO(III)NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
6. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
7. Riadne doručená ponuka bude 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 okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
8. Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží farebnú
fotokópiu preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Správca bude kontaktovať iba úspešného záujemcu.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu 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. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
11. 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.
12. Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod. Správca si vyhradzuje právo verejné
ponukové kolo kedykoľvek zrušiť; všetky predložené ponuky správca vysporiada do 30 dní odo dňa
zrušenia verejného ponukového kola.
13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania 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, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu vyhodnotenia ponúk. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu
speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
15. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.
Pozn.:
·

V zmysle ust. § 167k ods. 4 ZKR speňažením predmetov speňaženia zanikajú na nich viaznuce
zabezpečovacie práva prihláseného zábezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva.

Mgr. Richard Žolna, správca

K005043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stoľár Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 481/25 25, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/565/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/565/2019

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

Súpisová zložka č.1
Podstata: všeobecná
Opis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Vielu, spol. s r.o. , Priemyselná 7, 071 01 Michalovce , IČO
45 297 312
Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, vložka číslo: 24699/V
Spoločnosť nevykonáva aktívnu podnikateľskú činnosť
Podiel dlžníka : 1/1
Zánik obchodného podielu vyhlásením konkurzu: Nie
Hodnota ZI: 6 700 EUR
Súpisová hodnota: 1 EUR
Deň zápisu: 14.01.2020
Dôvod zapísania majetku: majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu ( §167h ZKR)

Súpisová zložka č.2
Podstata: Všeobecná
Opis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti MF TRANS, s r.o. , Štefánikova 32, 040 01 Košice ,
IČO: 36 490 075
Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, vložka číslo: 39787/V
Spoločnosť nevykonáva aktívnu podnikateľskú činnosť
Podiel dlžníka : 1/1
Zánik obchodného podielu vyhlásením konkurzu: Nie
Hodnota ZI: 6 639 EUR
Súpisová hodnota: 1 EUR
Deň zápisu: 14.01.2020
Dôvod zapísania majetku: majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu ( §167h ZKR)

JUDr. Erika Šimová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stoľár Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 481/25 25, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/565/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/565/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr.Erika Šimová, správca majetku dlžníka Ladislav Stoľár, nar. 13.01.1964, Lesnícka 481/25, 040 11
Košice-Západ, v súlade ust. § 167p ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení , ponúka v 1.kole na predaj
majetok úpadcu podliehajúci konkurzu tvoriaci všeobecnú podstatu a to:

Súpisová zložka č.1
Opis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Vielu, spol. s r.o. , Priemyselná 7, 071 01 Michalovce , IČO
45 297 312
Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, vložka číslo: 24699/V
Spoločnosť nevykonáva aktívnu podnikateľskú činnosť
Podiel dlžníka : 1/1
Zánik obchodného podielu vyhlásením konkurzu: Nie
Hodnota ZI: 6 700 EUR
Súpisová hodnota: 1 EUR
Deň zápisu: 14.01.2020
Dôvod zapísania majetku: majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu ( §167h ZKR)

Súpisová zložka č.2
Opis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti MF TRANS, s r.o. , Štefánikova 32, 040 01 Košice ,
IČO: 36 490 075
Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, vložka číslo: 39787/V
Spoločnosť nevykonáva aktívnu podnikateľskú činnosť
Podiel dlžníka : 1/1
Zánik obchodného podielu vyhlásením konkurzu: Nie
Hodnota ZI: 6 639 EUR
Súpisová hodnota: 1 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zápisu: 14.01.2020
Dôvod zapísania majetku: majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu ( §167h ZKR)

Speňažovanie majetku sa uskutoční za nasledovných podmienok :
1.
·

Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,

·
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu –meno, priezvisko, , bydlisko, podpis fyzickej osoby,
resp. obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby,
·

musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,

·
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu JUDr.Erika Šimová, správca,
Čajakova 5, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Ladislav Stoľár –NEOTVÁRAŤ“ v lehote v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku,
·
musí obsahovať Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu (v poznámke platby uviesť – ponukové konanie
Ladislav Stoľár a názov kupujúceho),
.
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi a čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so
všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
.
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
.

číslo bankového účtu, na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky

2. Záujemcovia sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 100% z ponúkanej kúpnej
ceny. Záloha bude pripísaná v prospech bankového účtu konkurzu č. SK15 0900 0000 0001 0124 3386
najneskôr v deň, kedy končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude
súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha
započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu Zmluvy o prevode obchodného podielu. V prípade odmietnutia podpisu
tejto zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, uhradená záloha prepadne v prospech všeobecnej podstaty úpadcu.
Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať po dohode so správcom. Záujemca svoj
záujem predloží správcovi emailom na adresu: simova@aksimova.sk.
Všetky náklady spojené s prevodom obchodného podielu , vrátane súdnych poplatkov hradí kupujúci.
3. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví zápisnicu.
4. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu.
5. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. V prípade,
ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb
správcu.
6. Správca je oprávnený ponuku odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
7. Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

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

420

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

JUDr.Erika Šimová, správca

K005045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úhorná 44 44, 055 66 Úhorná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/621/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/621/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Erika Šimová, správca podstaty dlžníka Miroslav Oravec, narodený 22.10.1964, bytom Úhorná 44, 055
66 Úhorná, oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárií správcu Čajakova 5, 040 01 Košice v pracovných dňoch Po-Pia od 09,30 hod.
do 15,30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu alebo emailom na adrese: simova @ aksimova.sk .
JUDr.Erika Šimová, správca

K005046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úhorná 44 44, 055 66 Úhorná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/621/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/621/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Erika Šimová, správca podstaty dlžníka Miroslav Oravec, narodený 22.10.1964, bytom Úhorná 44, 055
66 Úhorná , v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom
je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu IBAN: IBAN: SK67 1100 0000 0026 2606 4099
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Preddavok na trovy 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. Erika Šimová, správca

K005047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vukić Danka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. oceliarov 463/5 5, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/629/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/629/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Erika Šimová, správca podstaty dlžníka Danka Vukić, nar. 29.05.1972, Nám.Oceliarov 463/5, 040 12
Košice- Šaca, oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárií správcu Čajakova 5, 040 01 Košice v pracovných dňoch Po-Pia od 09,30 hod.
do 15,30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu alebo emailom na adrese: simova @ aksimova.sk .
JUDr.Erika Šimová, správca

K005048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vukić Danka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. oceliarov 463/5 5, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/629/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/629/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Erika Šimová, správca podstaty dlžníka Danka Vukić, nar. 29.05.1972, Nám.Oceliarov 463/5, 040 12
Košice- Šaca , v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom
je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu IBAN: IBAN: SK67 1100 0000 0026 2606 4099
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
JUDr. Erika Šimová, správca

K005049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cyril Bernáth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Nad Jazerom 1, 040 12 Košice - Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/31OdK/582/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/582/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/582/2019, správca dlžnika Cyril Bernáth,
bytom Košice – Nad Jazerom 040 12, podľa ust. § 76 a nasl. ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty .
Súpisová zložka majetku 1.
Opis:
Parcela reg. E, č. 77 o výmere 842 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves,
obec Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 2.
Opis:
Parcela reg. E, č. 79 o výmere 2233 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Spišská Nová
Ves, obec Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 3.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis:
Parcela reg. E, č. 92 o výmere 294 m2, druh trvalý trávnatý porast , Slovenská republika, okres Spišská Nová
Ves, obec Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 4.
Opis:
Parcela reg. E, č. 121 o výmere 11272 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 5.
Opis:
Parcela reg. E, č. 133 o výmere 8490 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 6.
Opis:
Parcela reg. E, č. 145 o výmere 7089 m2, druh orná pôda Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

424

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 7.
Opis:
Parcela reg.E, č. 155 o výmere 7915 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2019;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 8.
Opis:
Parcela reg.E, č. 166 o výmere 2586 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Spišská Nová
Ves, obec Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 9.
Opis:
Parcela reg.E, č. 181 o výmere 2580 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 10.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis:
Parcela reg.E, č. 190 o výmere 1697 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 11.
Opis:
Parcela č. 202 o výmere 6162 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec Žehra,
katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 12.
Opis:
Parcela reg.E, č. 212 o výmere 11819 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 13.
Opis:
Parcela reg.E, č. 225 o výmere 11998 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 14.
Opis:
Parcela reg.E, č. 244 o výmere 5323 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 15.
Opis:
Parcela reg.E, č. 250 o výmere 5507 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 16.
Opis:
Parcela reg.E, č. 265/1 o výmere 7459 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 17.
Opis:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcela reg.E, č. 265/2 o výmere 192 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 360;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/40;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 18.
Opis:
Parcela reg.E, č. 112 o výmere 3334 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Spišská Nová
Ves, obec Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 369;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 19.
Opis:
Parcela reg. E, č. 273/2 o výmere 4889 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 369;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 20.
Opis:
Parcela reg. E, č. 274 o výmere 3972 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 369;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 21.
Opis:
Parcela reg. E, č. 275 o výmere 11241 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Spišská Nová
Ves, obec Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 369;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 22.
Opis:
Parcela reg. E, č. 113 o výmere 5080 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 370;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 23.
Opis:
Parcela reg. E, č. 148 o výmere 2518 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Spišská Nová
Ves, obec Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 370;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 24.
Opis:
Parcela reg. E, č. 149 o výmere 13077m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 370;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 25.
Opis:
Parcela reg. E, č. 147 o výmere 2401 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Spišská Nová
Ves, obec Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 374;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 26.
Opis:
Parcela reg. E, č. 277/2 o výmere 113394 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves,
obec Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 394;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 27.
Opis:
Parcela reg. E, č. 283 o výmere 282 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves, obec
Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 394;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

430

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

Súpisová zložka majetku 28.
Opis:
Parcela reg. E, č. 305 o výmere 358414 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Spišská Nová Ves,
obec Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 402;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 29.
Opis:
Parcela reg. E, č. 306/2 o výmere 92313 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Spišská
Nová Ves, obec Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 402;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 30.
Opis:
Parcela reg. E, č. 315/2 o výmere 5034 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, Slovenská republika, okres
Spišská Nová Ves, obec Žehra, katastrálne územie Žehra, list vlastníctva číslo 402;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 31.
Opis:
Parcela reg. E, č. 277/2 o výmere 29070 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Levoča, obec
Dúbrava, katastrálne územie Dúbrava, list vlastníctva číslo 557;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 32.
Opis:
Parcela reg. E, č. 283 o výmere 428 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Levoča, obec Dúbrava,
katastrálne územie Dúbrava, list vlastníctva číslo 557;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 1/440;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 33.
Opis:
Parcela reg. E, č. 873 o výmere 4208 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Levoča obec Dúbrava,
katastrálne územie Dúbrava, list vlastníctva číslo 740;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 5/360;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 34.
Opis:
Parcela reg. E, č. 874 o výmere 3396 m2, druh orná pôda, Slovenská republika, okres Levoča obec Dúbrava,
katastrálne územie Dúbrava, list vlastníctva číslo 740;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 5/360;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;
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Súpisová zložka majetku 35.
Opis:
Parcela reg. E, č. 861/2 o výmere 21m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Levoča obec
Dúbrava, katastrálne územie Dúbrava, list vlastníctva číslo 782;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 5/8640;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 36.
Opis:
Parcela reg. E, č. 865/4 o výmere 4955 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Levoča obec
Dúbrava, katastrálne územie Dúbrava, list vlastníctva číslo 783;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 5/8640;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 37.
Opis:
Parcela reg. E, č. 195 o výmere 24239 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Levoča obec
Dúbrava, katastrálne územie Dúbrava, list vlastníctva číslo 784;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 5/8640;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 38.
Opis:
Parcela reg. E, č. 983/2 o výmere 478 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Levoča obec
Dúbrava, katastrálne územie Dúbrava, list vlastníctva číslo 812;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 5/8640;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

433

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 39.
Opis:
Parcela reg. E, č. 860 o výmere 1399 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Levoča obec
Dúbrava, katastrálne územie Dúbrava, list vlastníctva číslo 848;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 5/8640;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 40.
Opis:
Parcela reg. E, č. 861/1 o výmere 29921 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Levoča obec
Dúbrava, katastrálne územie Dúbrava, list vlastníctva číslo 849;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 5/8640;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

Súpisová zložka majetku 41.
Opis:
Parcela reg. E, č. 983/1 o výmere 29257 m2, druh trvalý trávnatý porast, Slovenská republika, okres Levoča obec
Dúbrava, katastrálne územie Dúbrava, list vlastníctva číslo 850;
Spoluvlastnícky podiel dlžnika: 5/8640;
Hodnota: nezistená;
Deň zapísania: 14.01.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu;

V Košiciach dňa 14.01.2020
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JUDr. Jana Závodská, správca

K005050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktória Janov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 3886/104, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1991
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/483/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/483/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
príslušná kancelária Južná trieda 48, 040 01 Košice ako správca dlžníka Viktória Janov, nar. 25.04.1991, trvale
bytom Slov. Nár. Povstania 3886/104, 075 01 Trebišov týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

K005051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SABAR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 191 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty úpadcu: SABAR, s.r.o., so sídlom Pod Stožkami 10, 053 21
Markušovce, IČO: 36 191 621, v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis všeobecnej
podstaty:
Súpisová zložka majetku, por. č. 1:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Popis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec prípojné vozidlo K a K,
Druh: Príves nákladný valníkový,
Druh karosérie: DC valníková
Značka: KOLAROV a syn
Farba: sivá,
Evidenčné číslo: SN020YD,
Rok výroby: 2006,
VIN: U5KV0601161000390,
Súpisová hodnota: 200,00 EUR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Technický stav: pojazdný,
Deň a dôvod zapísania súpisu: 07.01.2020, majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová zložka majetku, por. č. 2:,
·
·
·

Popis súpisovej zložky majetku – finančná hotovosť v pokladni v sume 7.737,58 EUR
Súpisová hodnota: 7 737,58 EUR,
Deň a dôvod zapísania súpisu: 07.01.2020, majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

HNUTEĽNÉ VECI
Deň a dôvod zapísania do súpisu: 07.01.2020, majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Por.č. súpisových Invent.
zložiek majetku
číslo
3
3
4
7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21

Názov

Dátum
zaradenia
30.04.2003
31.12.2003

Softvér
Mlyn valcový MJV 800/500
Fréza
620740
priemer
31.08.2005
191x86x32 Z 4x4
SPIN - program

31.12.2005

Dvojhlavý zvárací automat ZS
09.05.2006
720 Lv
Dvojkotúčová píla DG 79 E255
09.05.2006
4,5 m
Stanica na okovanie krídel FAT
09.05.2006
2500
Kopírovacia fréza AS 70/44
09.05.2006
automat
na
odvodňovacie
09.05.2006
kanáliky WSF 74/03
Pásová píla na kov ARG 130K 09.05.2006
Pneumatický skrutkovač výstuží
09.05.2006
ADS 259/11
Čerpadlo
150-CVE-350-23/301.07.2006
LC-1
Odvodňovací triedič VD 9
30.11.2007
LINATEX
Odvodňovací triedič VD 6
30.11.2007
LINATEX

22

Čerpadlo Warman 4/3 C-AH

31.12.2009

23

Čerpadlo Warman 4/3 C-AH

31.12.2009

24

Čerpadlo Warman 6/4 D-AH

31.12.2009

25
26
27
28
29

Výstavný stánok OCTANORM
31.10.2010
5x5m
Vysokozdvižný vozík VZV HELI
08.10.2010
VG 18
Pasová
váha
pasového
31.08.2013
dopravníka
Váženie
sila
lepené
31.08.2013
tenzometre
Skrutkový kompresor BOGE
30.09.2013
C30-8

Vstupná
Jednotková cena –
Množstvo
Výrobné číslo
cena
Súpisová hodnota (€)
6 220,27 € 1
6 220,27 €
8 298,48 € 1
8 298,48 €
1 358,99 € 1
13 962,94
1
€
21 841,60
1
€
14 937,26
1
€
19 750,38
1
€
6 074,49 € 1

1 358,99 €
13 962,94 €
21 841,60 €

7200020902

14 937,26 €

799234955

19 750,38 €
6 074,49 €

7 933,35 € 1

7 933,35 €

1 128,59 € 1

1 128,59 €

7 601,41 € 1

7 601,41 €

5 178,25 € 1

5 178,25 €

14
€
10
€
10
€
15
€
24
€

248,56
317,93
147,02
088,56
356,70

1

14 248,56 €

1

10 317,93 €

1

10 147,02 €

WP043A01/1

1

15 088,56 €

WPA64A01/1

1

24 356,70 €

WPA64A03A/1

5 080,00 € 1

5 080,00 €

16 430,00
1
€

16 430,00 €

2 620,00 € 1

2 620,00 €

1 740,00 € 1

1 740,00 €

6 652,87 € 1

6 652,87 €
220 967,65 €

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

436

Obchodný vestník 11/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

K005052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUMEN SR, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Floriánska 5 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 189 022
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: LUMEN SR, a.s., Floriánska 5, 040 11
Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 189 022, týmto oznamuje, že dňa 13.01.2020 vyhotovil v zmysle s
ust. § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) súpis majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, a to
nasledovne:
Súpisová položka majetku por. č. 1:
Peňažná pohľadávka z účtu v banke: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO:
00686930;
Č. účtu: 2628720096/1100; IBAN: SK54 1100 0000 0026 2872 0096;
Forma vkladu: bežný účet;
Celková suma (aj mena): 1.404,72 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 1.404,72 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 2:
Peňažná pohľadávka z účtu v banke: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej
banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47251336;
Č. účtu: 1425143036/1111; IBAN: SK75 1111 0000 0014 2514 3036;
Forma vkladu: bežný účet;
Celková suma (aj mena): 688,71 CZK;
Súpisová hodnota (aj mena): 688,71 CZK;
Súpisová položka majetku por. č. 3:
Hnuteľná vec: elektrický rozvádzač: RM1; rok výroby: neznámy; stav: opotrebovaný používaním; miesto
uloženia: Floriánska 5, 040 11 Košice; súpisová hodnota (aj mena): 700,00 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 4:
Hnuteľná vec: VN rozvádzač: SM6; rok výroby: neznámy; stav: opotrebovaný používaním; miesto uloženia:
Floriánska 5, 040 11 Košice; súpisová hodnota (aj mena): 1.700,00 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 5:
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Hnuteľná vec: VN rozvádzač: AREVA; výrobné číslo: FBX-E/24-16/C; rok výroby: 2010; stav: opotrebovaný
používaním; miesto uloženia: Floriánska 5, 040 11 Košice; súpisová hodnota (aj mena): 1.720,00 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 6:
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa ust. § 21 ods. 3
ZKR; súpisová hodnota (aj mena): 1.500,00 EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K005053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Domiková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edelényska 1993/2, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/582/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/582/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32Odk/582/2019, správca dlžnika Emília Domíková,
nar. 11.04.1960, trvale bytom Edelényska 1993/2, 04801 Rožňava podľa ust. § 167 j ZKR zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty:
s. p.
Popis
č.
Pozemok, parcelné číslo 357 registra "E", druh pozemku lesný pozemok, výmera 235478 m2, vedený na LV č. 27,
1
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 4/480
Pozemok, parcelné číslo 241/1 registra "E", druh pozemku ostatná plocha, výmera 14 m2, vedený na LV č. 32, okres
2
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 12/5472
Pozemok, parcelné číslo 241/7 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 972 m2, vedený na LV č. 32,
3
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 12/5472
Pozemok, parcelné číslo 241/8 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 472 m2, vedený na LV č. 32,
4
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 12/5472
Pozemok, parcelné číslo 241/9 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 861 m2, vedený na LV č. 32,
5
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 12/5472
Pozemok, parcelné číslo 241/10 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 354 m2, vedený na LV č. 32,
6
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 12/5472
Pozemok, parcelné číslo 1186/1 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 2141 m2, vedený na LV č.
7
32, okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 12/5472
Pozemok, parcelné číslo 1186/4 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 18 m2, vedený na LV č. 32,
8
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 12/5472
Pozemok, parcelné číslo 1186/5 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 137 m2, vedený na LV č. 32,
9
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 12/5472
Pozemok, parcelné číslo 1186/6 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 17 m2, vedený na LV č. 32,
10
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 12/5472
Pozemok, parcelné číslo 1186/7 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 299 m2, vedený na LV č. 32,
11
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 12/5472
Pozemok, parcelné číslo 1186/8 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 99 m2, vedený na LV č. 32,
12
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 12/5472
Pozemok, parcelné číslo 689 registra "C", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 3026 m2, vedený na LV č. 241,
13
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 2/96
Pozemok, parcelné číslo 256 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2446 m2, vedený na LV č. 316, okres
14
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/24
Pozemok, parcelné číslo 257 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2584 m2, vedený na LV č. 316, okres
15
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/24
Pozemok, parcelné číslo 368 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 6250 m2, vedený na LV č. 317, okres
16
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 396/1 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 220 m2, vedený na LV č. 317, okres
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12/ 5472

861

12/ 5472

354

12/ 5472

2141

12/ 5472

18

12/ 5472

137

12/ 5472

17
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Pozemok, parcelné číslo 396/1 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 220 m2, vedený na LV č. 317, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 396/2 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 5139 m2, vedený na LV č. 317, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 411/1 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 160 m2, vedený na LV č. 317, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 411/2 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 278 m2, vedený na LV č. 317, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 434 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2792 m2, vedený na LV č. 317, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 435 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 5120 m2, vedený na LV č. 317, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 511 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 4444 m2, vedený na LV č. 317, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 528 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 5611 m2, vedený na LV č. 317, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 567 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2800 m2, vedený na LV č. 318, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 2/36
Pozemok, parcelné číslo 680 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 1488 m2, vedený na LV č. 318, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 2/36
Pozemok, parcelné číslo 763 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 3752 m2, vedený na LV č. 318, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 2/36
Pozemok, parcelné číslo 798 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 4413 m2, vedený na LV č. 318, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 2/36
Pozemok, parcelné číslo 902 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 3571 m2, vedený na LV č. 318, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 2/36
Pozemok, parcelné číslo 938 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 1551 m2, vedený na LV č. 318, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 2/36
Pozemok, parcelné číslo 1043 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 230 m2, vedený na LV č. 318, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 2/36
Pozemok, parcelné číslo 1107 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 946 m2, vedený na LV č. 318, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 2/36
Pozemok, parcelné číslo 214 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2656 m2, vedený na LV č. 385, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/32
Pozemok, parcelné číslo 215 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 609 m2, vedený na LV č. 385, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/32
Pozemok, parcelné číslo 216 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 588 m2, vedený na LV č. 385, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/32
Pozemok, parcelné číslo 217 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2532 m2, vedený na LV č. 385, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/32
Pozemok, parcelné číslo 314 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 6138 m2, vedený na LV č. 388, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/24
Pozemok, parcelné číslo 315 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 5998 m2, vedený na LV č. 388, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/24
Pozemok, parcelné číslo 316 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 5830 m2, vedený na LV č. 388, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/24
Pozemok, parcelné číslo 317 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 6022 m2, vedený na LV č. 388, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/24
Pozemok, parcelné číslo 580 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 5446 m2, vedený na LV č. 409, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 668 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2946 m2, vedený na LV č. 409, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 711 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 8677 m2, vedený na LV č. 409, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 787 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 3492 m2, vedený na LV č. 409, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 897 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 7559 m2, vedený na LV č. 409, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 971 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 3107 m2, vedený na LV č. 409, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 1047 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 764 m2, vedený na LV č. 409, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 1113 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 1909 m2, vedený na LV č. 409, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 358 registra "E", druh pozemku lesný pozemok, výmera 24076 m2, vedený na LV č. 431,
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 4/480
Pozemok, parcelné číslo 439 registra "E", druh pozemku lesný pozemok, výmera 187600 m2, vedený na LV č. 434,
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 4/160
Pozemok, parcelné číslo 411/3 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 530 m2, vedený na LV č. 523, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
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Pozemok, parcelné číslo 411/4 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 1755 m2, vedený na LV č. 523, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/12
Pozemok, parcelné číslo 460/3 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 89 m2, vedený na LV č. 525,
okres Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 4/160
Pozemok, parcelné číslo 461 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 67 m2, vedený na LV č. 526, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3
Pozemok, parcelné číslo 405 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 5641 m2, vedený na LV č. 551, okres
Vranov nad Topľou, obec Rudlov, k. ú. Rudlov, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 7/8

1755

1/ 12
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4/ 160

67

1/ 3

5641
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Deň zapísania: 14.01.2020;
Súpisová hodnota: 2 800,00 €
Dôvod zapísania: podielové spoluvlastníctvo dlžnika.

JUDr. Tomáš Sabadoš
správca

K005054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čisárová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 465 / 6, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/308/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/308/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 31OdK/308/2019 zo dňa 27.06.2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 127/2019 dňa 03.07.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Žaneta Čisárová, nar. 12.09.1975,
bytom: Námestie oceliarov 465/6, 040 15 Košice-Šaca, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda
Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 04.07.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje/nepokrýva náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
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Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Žaneta Čisárová, nar.
12.09.1975, bytom: Námestie oceliarov 465/6, 040 15 Košice-Šaca z r u š u j e.

Mgr. Richard Žolna, správca

K005055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konkolyová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Sídlisko KVP 0000, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/434/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/434/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr ako v základnej prihlasovacej dobe, tak na prihlášku sa síce
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V súlade s uvedeným ustanovením týmto správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Anna Konkolyová, nar.
18.01.1966, bytom: Košice-Sídlisko KVP, 040 23 Košice, podnikajúca pod obchodným menom Anna Konkolyová,
s miestom podnikania Komenského 37/A, 040 01 Košice-Sever, IČO: 35 515 406, sp. zn.:
26OdK/434/2019,zverejňuje v Obchodnom vestníku, že došlo k zápisu doleuvedenej pohľadávky doručenej do
kancelárie správcu dňa 18.11.2019, teda po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.

Eva Polóková
Svätoplukova 1553/2
040 01 Košice
Slovenská republika
SUMA (celkom): 955.48,- Eur

Mgr. Richard Žolna, správca

K005056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peták Slavko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stolárska 2678 / 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/286/2019 S1896
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.01.2020

Okresný súd Košice I
30OdK/286/2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/286/2019 Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžníka: Slavko Peták, nar. 10.04.1974, trvale bytom Stolárska 2678/1, 052 01 Spišská Nová
Ves zapísal do súpisu všeobecnej podstaty majetok:
s. p.
Popis
č.
Pozemok, parcelé číslo 1007/3 registra "C", druh pozemku vodná plocha, výmera 382 m2, vedený na LV č. 656, okres
1
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1007/5 registra "C", druh pozemku vodná plocha, výmera 71 m2, vedený na LV č. 656, okres
2
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1009/1 registra "C", druh pozemku vodná plocha, výmera 1678 m2, vedený na LV č. 656, okres
3
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 296/1 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2125 m2, vedený na LV č. 734, okres
4
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 328 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 6775 m2, vedený na LV č. 734, okres
5
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 383 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 5608 m2, vedený na LV č. 734, okres
6
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 436 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2645 m2, vedený na LV č. 734, okres
7
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 437 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 1701 m2, vedený na LV č. 734, okres
8
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 467 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2897 m2, vedený na LV č. 734, okres
9
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 488/1 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 4597 m2, vedený na LV č. 734, okres
10
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 592 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 42 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská
11
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 630 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 1365 m2, vedený na LV č. 734, okres
12
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 675 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 3080 m2, vedený na LV č. 734, okres
13
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 676 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 386 m2, vedený na LV č. 734,
14
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 797/2 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 1275 m2, vedený na LV č. 734,
15
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 798 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 485 m2, vedený na LV č. 734,
16
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 811/1 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 448 m2, vedený na LV č. 734,
17
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 811/2 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 1630 m2, vedený na LV č. 734,
18
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 812 registra "E", druh orná pôda, výmera 438 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská Nová
19
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 868/2 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 1237 m2, vedený na LV č. 734,
20
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 956 registra "E", druh orná pôda, výmera 2312 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská Nová
21
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 993 registra "E", druh orná pôda, výmera 4946 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská Nová
22
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 90524/3 registra "E", druh orná pôda, výmera 916 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská
23
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 90630 registra "E", druh orná pôda, výmera 181 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská Nová
24
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 845/2 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 1931 m2, vedený na LV č. 807, okres
25
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1066 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 158767 m2, vedený na LV č. 850, okres
26
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1069/28 registra "E", druh ostatná plocha, výmera 1361 m2, vedený na LV č. 868, okres
27
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1109/1 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 1448 m2, vedený na LV č. 868, okres
28
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1109/2 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 2158 m2, vedený na LV č. 868, okres
29
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Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/1 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 6447 m2, vedený na LV č. 868, okres
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/2 registra "E", druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 62 m2, vedený na LV č. 868,
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/3 registra "E", druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5584 m2, vedený na LV č. 868,
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/4 registra "E", druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 975 m2, vedený na LV č. 868,
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/31 registra "E", druh orná pôda, výmera 443 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/32 registra "E", druh orná pôda, výmera 1598 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/33 registra "E", druh orná pôda, výmera 88 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/41 registra "E", druh orná pôda, výmera 67 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1071/5 registra "E", druh orná pôda, výmera 5648 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1075/4 registra "E", druh orná pôda, výmera 5849 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1146/16 registra "E", druh orná pôda, výmera 3259 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1307 registra "E", druh orná pôda, výmera 6221 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1426 registra "E", druh orná pôda, výmera 9316 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1072/18 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 2605 m2, vedený na LV č. 900, okres
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1073/30 registra "E", druh orna pôda, výmera 3812 m2, vedený na LV č. 900, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1075/3 registra "E", druh orna pôda, výmera 5722 m2, vedený na LV č. 900, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1469 registra "E", druh orna pôda, výmera 4306 m2, vedený na LV č. 900, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1078/7 registra "E", druh orna pôda, výmera 1077 m2, vedený na LV č. 926, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1104/17 registra "E", druh orna pôda, výmera 1948 m2, vedený na LV č. 926, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1397 registra "E", druh orna pôda, výmera 5245 m2, vedený na LV č. 926, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1352 registra "E", druh orna pôda, výmera 6989 m2, vedený na LV č. 1004, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1276 registra "E", druh orna pôda, výmera 5953 m2, vedený na LV č. 1107, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
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Súpisová položka 52:
Finančná hotovosť: 1674,67 €;
Súpisová položka 53:
Finančná hotovosť: 88,14 €;
Správca speňažil všetok majetok dlžníka.
Na zákalde uvedeného vylučujem všetok majetok (súpisové položky 1 až 53) zo súpisu všeobecnej podstaty
dlžníka.

V Košiciach, dňa 14.01.2020
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
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K005057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Matúš Gaál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 303/69, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/402/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/402/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca podstaty týmto zverejňuje oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovecej lehoty,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok :
Označenie veriteľa : ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO : 36 191 400
Celková prihlásená suma prihlášky č. 1. : 19,63 EUR,
Celková prihlásená suma prihlášky č. 2. : 31,81 EUR,
Celková prihlásená suma prihlášky č. 3. : 26,40 EUR,
Celková prihlásená suma prihlášky č. 4. : 26,32 EUR,
Celková prihlásená suma prihlášky č. 5. : 25,52 EUR,
Celková prihlásená suma prihlášky č. 6. : 26,38 EUR,
Celková prihlásená suma prihlášky č. 7. : 26,30 EUR,
Celková prihlásená suma prihlášky č. 8. : 167,11 EUR.

K005058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Matúš Gaál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 303/69, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/402/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/402/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca podstaty týmto zverejňuje oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovecej lehoty,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok :
Označenie veriteľa : Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO : 00 215
759.
Celková prihlásená suma prihlášky č. 1. : 16,50 EUR.
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K005059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/86/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/86/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca podstaty týmto zverejňuje oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovecej lehoty,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok :
Označenie veriteľa : M.O.R. - faktoring, s.r.o., Železničiarska 6, Hanušovce nad Topľou, IČO : 36 043 974
Celková prihlásená suma prihlášky č. 1. : 150,91 EUR.

K005060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/446/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/446/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca podstaty týmto zverejňuje oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovecej lehoty,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok :
Označenie veriteľa : TAP Assets Alliance, a.s., Na hutích 756/12, Praha 6, Česká republika, IČO : 05 500 133.
Celková prihlásená suma prihlášky č. 1. : 8107,22 EUR,
Celková prihlásená suma prihlášky č. 2. : 632,65 EUR.
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