Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

K050983
Spisová značka: 27K/6/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: JUDr. Boris Drevenák, nar.
16.01.1972, trvale bytom Bojná 258, okres Topoľčany, t.č. na neznámom mieste vedenej pod sp.zn. 27K/6/2020,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: JUDr. Boris Drevenák, nar. 16.01.1972, trvale bytom Bojná 258, okres
Topoľčany, t.č. na neznámom mieste vedenej pod sp.zn. 27K/6/2020.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08
Bratislava, zn. správcu: S1695.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. 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). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
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8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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).
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22. 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 (§ 166 ods.
2 ZKR). 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).
Okresný súd Bratislava I dňa 19.6.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K050984
Spisová značka: 8OdK/141/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Rohoška, nar.:
16.09.1953, Budovateľská 244/18, 900 46 Most pri Bratislave, správcom ktorého je: Mgr. Michal Kiča, so sídlom
kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S1555,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Mgr. Michal Kiča, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S1555 z
funkcie správcu úpadcu: Ladislav Rohoška, nar.: 16.09.1953, Budovateľská 244/18, 900 46 Most pri Bratislave.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Ladislav Rohoška, nar.: 16.09.1953, Budovateľská 244/18, 900 46
Most pri Bratislave, správcu: Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1243.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.6.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová,
K050985
Spisová značka: 26K/17/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Betel, s.r.o., so sídlom Platanová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 212 920
uznesením zo dňa 12.05.2020, sp. zn. 26K/17/2013-606 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2020.
Okresný súd Košice I, dňa 23.06.2020

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Košice I dňa 23.6.2020
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
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K050986
Spisová značka: 26K/4/2019

OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: ATV družstvo Strážske v konkurze, so
sídlom: Obchodná 437, 072 22 Strážske, IČO: 36 212 580 uznesením zo dňa 10.03.2020, sp. zn. 26K/4/2019-294
povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto 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, do pohľadávok
vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 7/1 až 7/21 v celkovej výške 3.565,78 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.05.2020.
Okresný súd Košice I, dňa 25.06.2020

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Košice I dňa 25.6.2020
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K050987
Spisová značka: 30K/16/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie
Čajakova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1588, na rozhodnutie o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku
takto
rozhodol
S ch v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu: Ján Krakovský,
nar. 14.03.1973, bytom Čechovova 2734/28, 040 18 Košice v prepracovanom znení zo dňa 19.09.2019, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 184/2019 zo dňa 24.09.2019 v spojení s opravou, ktorá bola zverejnená v
Obchodnom vestníku č. 100/2020 zo dňa 27.05.2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 24.6.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K050988
Spisová značka: 31K/21/2010
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: MB s.r.o., Pribeník, so sídlom: 371, 076
51 Pribeník, IČO: 36 201 863, o odvolaní správcu z funkcie, takto
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rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom
kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.6.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
K050989
Spisová značka: 9OdK/102/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Peter Jurica, narodený: 22.09.1987, bytom: Lekárovce
508, 072 54 Lekárovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Konanie z a s t a v u j e.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny
a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-1969/2019 v sume 500 € zložiteľovi preddavku: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého
rozhodnutiu smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len
v rozsahu vykonanej opravy. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom
súde. ( § 362 ods. 1, 2 CSP)
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh). (§ 363 CSP)
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania. (§ 364 CSP)
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
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. (§ 365 ods. 1
CSP)
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej. (§ 365 ods. 2 CSP)
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
(§ 365 ods. 3 CSP)
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Okresný súd Košice I dňa 24.6.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K050990
Spisová značka: 5K/18/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pozemkové spoločenstvo GRUNIK
Pichne, 069 01 Pichne 154, IČO: 31 300 669, správcom ktorého je RK Správca, k. s., so sídlom kancelárie Slánska
20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041 o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva RK Správca, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041 paušálnu odmenu
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.600,- EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.6.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K050991
Spisová značka: 5OdK/280/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Rožárová, nar. 11.05.1981, trvale bytom 059 12
Hôrka - Kišovce 118 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martina Rožárová, nar. 11.05.1981, trvale bytom 059 12 Hôrka Kišovce 118,
II.
01 Svidník,

ustanovuje správcu: JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
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VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 894/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

7

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Okresný súd Prešov dňa 25.6.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K050992
Spisová značka: 4OdK/149/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Gaži, nar. 18.10.1974, trvale bytom Levočská
5263/58, 058 01 Poprad zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Gaži, nar. 18.10.1974, trvale bytom Levočská 5263/58,
058 01 Poprad,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu: JUDr. Ing.
Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 893/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Prešov, 25. júna 2020
Okresný súd Prešov dňa 25.6.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K050993
Spisová značka: 4OdK/150/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Vitkovský, nar. 03.10.1969, trvale bytom Šrobárova
2676/30, 058 01 Poprad zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Vitkovský, nar. 03.10.1969, trvale bytom Šrobárova
2676/30, 058 01 Poprad,
II.
333 908,

ustanovuje správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Strojnícka 13, 080 01 Prešov, IČO: 46

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

u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu: HMG
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Strojnícka 13, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908 preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 896/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Prešov, 25. júna 2020
Okresný súd Prešov dňa 25.6.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K050994
Spisová značka: 5K/22/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu:
AGRODREVO s. r. o. v konkurze,
so sídlom 067 33 Zubné 481, IČO: 44 111 568 správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie
Vajanského 43, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Mareka Gulu, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.6.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K050995
Spisová značka: 4OdK/151/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Bančanský, nar. 01.12.1965, trvale bytom
Dargovská 331/15, 094 13 Sačurov zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto

rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Bančanský, nar. 01.12.1965, trvale bytom Dargovská
331/15, 094 13 Sačurov,
II.
Bardejov,

ustanovuje správcu: Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu: Ing. Jarmila
Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
891/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
Prešov, 25. júna 2020
Okresný súd Prešov dňa 25.6.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K050996
Spisová značka: 2R/2/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: K´ Food Distribution s.r.o.; skrátený
názov: KFD s.r.o., so sídlom Svätoplukova 6, Prešov 080 01, IČO:
31 717 811, správcom ktorého je: LEGATOs
Recovery k. s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, o podaní správcu, takto
rozhodol
I.
určuje, že na podanie veriteľa ISTECH Ilona Sygut Kolonia Poczesna, Ktowicka 35A, 42-262
Poczesna, Poľko, REGON: 150855627, NIP: 5730297096, v celkovej výške 970 EUR, doručené správcovi dňa
16.03.2020 sa neprihliada ako na prihlášku,
II.
určuje, že na podanie veriteľa Mardo-Trans s.r.o., so sídlom Južná trieda 4B, Košice 040 01, IČO: 48
083 984, v celkovej výške 11.881,80 EUR doručené správcovi dňa 16.04.2020 sa neprihliada ako na prihlášku.
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 Prešov dňa 25.6.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K050997
Spisová značka: 38K/2/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť LAUBR-SPORT
SK s. r. o. so sídlom 958 03 Pažiť 150, IČO 36 309 672, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so
sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania /
resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 sa
vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť
návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 19.08.2019, doplnený
26.08.2019 k sp. zn. 38K/2/2015 nasledovne:
je potrebné preukázať, ktoré konkrétne pohľadávky voči úpadcovi boli na základe
Dodatku č. 1 zo dňa 13.06.2019 k Zmluve o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26.04.2019 uzavretej
medzi Sociálnou poisťovňou so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 a Slovenskou
konsolidačnou, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 postúpené a to predložením
písomnej špecifikácie takto postúpených pohľadávok s podpisom všetkých zmluvných strán, kde bude identifikovaný
dlžník - úpadca, právny dôvod ich vzniku, výška jednotlivých postúpených pohľadávok, resp. uvedené čísla, pod
ktorými sú postúpené pohľadávky vedené v zozname pohľadávok,
je potrebné návrh na vstup do konkurzného konania zo dňa 19.08.2019, doplnený dňa 26.08.2019,
doplniť odkazom na príslušné pohľadávky zoznamu pohľadávok v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.)
Okresný súd Trenčín dňa 25.6.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K050998
Spisová značka: 38K/7/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť TUBTECH,
s.r.o. v konkurze so sídlom Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 346 721, práv. zast. BAK &
PARTNERS, s.r.o. so sídlom Pánska 14, Bratislava, IČO 47254840, uznaný za malý, ktorého správcom je B.F.B.
správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka
správcu S1220, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania / resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 sa
vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť
návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 19.08.2019, doplnený
26.08.2019 k sp. zn. 38K/7/2014 nasledovne:
je potrebné preukázať, ktoré konkrétne pohľadávky voči úpadcovi boli na
základe Dodatku č. 1 zo dňa 13.06.2019 k Zmluve o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26.04.2019
uzavretej medzi Sociálnou poisťovňou so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 a
Slovenskou konsolidačnou, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 postúpené a to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predložením písomnej špecifikácie takto postúpených pohľadávok s podpisom všetkých zmluvných strán, kde bude
identifikovaný dlžník - úpadca, právny dôvod ich vzniku, výška jednotlivých postúpených pohľadávok, resp. uvedené
čísla, pod ktorými sú postúpené pohľadávky vedené v zozname pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.)
Okresný súd Trenčín dňa 25.6.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K050999
Spisová značka: 38K/70/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť LA SANTÉ, s. r.
o. v konkurze, so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 297 224, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara
so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania /
resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 sa
vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť
návrhu na vstup do konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 19.08.2019, doplnený 27.08.2019 k sp. zn.
38K/70/2015 nasledovne:
je potrebné preukázať, ktoré konkrétne pohľadávky voči úpadcovi boli na
základe Dodatku č. 1 zo dňa 13.06.2019 k Zmluve o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26.04.2019
uzavretej medzi Sociálnou poisťovňou so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 a
Slovenskou konsolidačnou, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 postúpené a to
predložením písomnej špecifikácie takto postúpených pohľadávok s podpisom všetkých zmluvných strán, kde bude
identifikovaný dlžník - úpadca, právny dôvod ich vzniku, výška jednotlivých postúpených pohľadávok, resp. uvedené
čísla, pod ktorými sú postúpené pohľadávky vedené v zozname pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.)

Okresný súd Trenčín dňa 25.6.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K051000
Spisová značka: 38K/23/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Ľuboš Mišúň, nar. 05.10.1971, trvale
bytom Nová Dubnica, uznaný za malý, ktorého správcom je JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárova 9,
914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske
Teplice, značka správcu S172.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 25.6.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K051001
Spisová značka: 38K/17/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť SEPTIKSTEEL
s. r. o. v konkurze so sídlom 018 16 Domaniža 225, IČO 48 200 247, uznaný za malý, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36
832 006, značka správcu S1220, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania / resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v
konkurznom konaní takto
rozhodol
Návrh obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005 na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 sa z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 25.6.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K051002
Spisová značka: 38K/14/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť SB
RECYKLING, s. r. o. v konkurze, so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 36 339 351, ktorého správcom je
JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, o
návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005 na vstup do konania / resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Návrh obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005 na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 sa z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 25.6.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K051003
Spisová značka: 38K/11/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Obec Krásna Ves so sídlom 956 53 Krásna Ves 142, IČO
00 310 581, pr. zast., Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
IČO 36 837 857, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť Construction s.
r. o. so sídlom 956 32 Nadlice 64, IČO 31 106 064, takto
rozhodol
Konanie o návrhu navrhovateľa Obec Krásna Ves so sídlom 956 53 Krásna Ves 142, IČO 00 310 581 na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka - obchodnú spoločnosť Construction s. r. o. so sídlom 956 32 Nadlice 64, IČO 31 106
064 sa z dôvodu späťvzatia návrhu zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. )
Okresný súd Trenčín dňa 25.6.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K051004
Spisová značka: 38K/19/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť Vaholz SF, s. r.
o. v konkurze so sídlom M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 673 331, ktorého správcom je
JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, Považská Bystrica, značka správcu S1394, o
návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005 na vstup do konania / resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto312
rozhodol
I.
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to
v rozsahu časti pohľadávky pod č. 15-DÚTN-1 postúpenej vo výške 3 612,23 eura z celkovej prihlásenej a zistenej
sumy 3 836,55 eura.
II.
Poučenie:

Vo zvyšnej časti sa návrh z a m i e t a .

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 25.6.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K051005
Spisová značka: 25OdK/200/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Debnár, narodený 16.12.1987, trvale bytom
Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa - Veča, podnikajúceho pod obchodným menom Ivan Debnár, IČO: 45 497 494, s
miestom podnikania Narcisová 1946/5, 927 05 Šaľa, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 10.01.2014,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Debnár, narodený 16.12.1987, trvale bytom Narcisová
1946/5, 927 05 Šaľa - Veča.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO: 35
332 590, značka správcu: S31.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
15.05.2020, vedený pod položkou registra 631/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
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neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.6.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K051006
Spisová značka: 25OdK/201/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Lenka Janicová, narodená 11.08.1989, trvale bytom
925 52 Šoporňa 1492, podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Lenka Janicová, IČO: 47 881 372, s miestom
podnikania 925 52 Šoporňa 1492, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.01.2018, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave,
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Lenka Janicová, narodená 11.08.1989, trvale bytom 925 52
Šoporňa 1492.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie Robotnícka 79, 905 01 Senica, IČO: 47
050 101, značka správcu: S1148.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
18.05.2020, vedený pod položkou registra 633/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
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(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.6.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K051007
Spisová značka: 25OdK/202/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Dobša, narodený 21.04.1983, trvale bytom 906 31
Hlboké 271, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Dobša, IČO: 43 203 710, s miestom podnikania 906 31
Hlboké 271, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.02.2011, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01
Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Dobša, narodený 21.04.1983, trvale bytom 906 31 Hlboké

II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, značka
správcu: S1809.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
18.05.2020, vedený pod položkou registra 634/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
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pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.6.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K051008
Spisová značka: 25K/6/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GATOPACK, s.r.o. so sídlom Mlynská
829, 925 81 Diakovce, IČO: 36 526 339, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 16129/T, správcom majetku ktorého je Mgr. Daniel Poturnay, so sídlom kancelárie Cukrovarská 225, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 071 625, uznesením č. k.: 25K/6/2018 - 285 zo dňa 28.05.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 03.06.2020, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42
499 500, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 15.973,77 Eur, vedené v zozname pohľadávok
por. č. 2-61..
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.06.2020.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.6.2020
Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K051009
Spisová značka: 3K/9/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ENERGAS - Kováč, s.r.o., so sídlom
Kosovo 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 851 898, správkyňou ktorého je Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 142/2017 zo dňa 26.7.2017,
pod položkou K018754 a v Obchodnom vestníku č. 191/2018 zo dňa 3.10.2018 pod položkou K074430, a to:
- pohľadávka por. č. 15 proti dlžníkovi ELBISTAN, s.r.o. Národná 18/805, 010 01 Žilina, v súpisovej hodnote 529,15
eur ,
- pohľadávka por. č. 19 proti dlžníkovi Mgr. Jana Káposztásová, 032 03 Uhorská Ves 203, v súpisovej hodnote
151,98 eur ,
- pohľadávka por. č. 20 proti dlžníkovi Ing. Martin Kostúr, Komenského 13, 058 01 Poprad, v súpisovej hodnote
2.891,16 eur,
- pohľadávka por. č. 21 proti dlžníkovi Ľubica Kovalčíková, 032 22 Liptovský Trnovec 215, v súpisovej hodnote
1.302,86 eur,
- pohľadávka por. č. 27 proti dlžníkovi Petrosjan Sarkij, Š. Moyzesa 2, 034 01 Ružomberok, v súpisovej hodnote 33
eur,
- pohľadávka por. č. 30 proti dlžníkovi Martin Pavol, Malé Tatry 6057, 034 01 Ružomberok, v súpisovej hodnote
635,68 eur,
- pohľadávka por. č. 36 proti dlžníkovi SATEC SK, a.s., Novozámocká 102, 949 05 Nitra, v súpisovej hodnote 73,18
eur,
- pohľadávka por. č. 41 proti dlžníkovi Ľubomír Šuša, 034 71 Ludrová 383, v súpisovej hodnote 65,10 eur,
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- pohľadávka por. č. 49 proti dlžníkovi Róbert Mydliar, Plavisko 451, 034 01 Ružomberok v súpisovej hodnote 23,04
eur.
je správkyňa povinná speňažiť formou verejného ponukového konania za nasledovných podmienok:
a) správkyňa zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku, pričom súbežne so zverejnením ponukového
konania v Obchodnom vestníku zverejní ponukové konania prostredníctvom bezplatnej inzercie,
b) ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako je 30% súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky, resp. pri
predaji v jednom súbore 30% súpisovej hodnoty súboru majetku,
zložky
c) lehota na podávanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú doručovať na
adresu kancelárie správkyne,
d) ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
e) vyhodnotenie ponúk vykoná správkyňa v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o čom bude
bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania predchádzajúcich
podmienok správkyňa uzatvorí zmluvu o postúpení pohľadávok.
f) v prípade neúspechu ponukového konania, súd ponecháva na správkyni, aby zvoliť ďalší postup.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 23.6.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K051010
Spisová značka: 3K/9/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ENERGAS - Kováč, s.r.o., so sídlom
Kosovo 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 851 898, správkyňou ktorého je Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením položiek zo súpisu,
takto
rozhodol
Správcovi
udeľuje
súhlas
na vylúčenie nasledovného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 142/2017 zo dňa 26.7.2017, pod položkou K018754:
pohľadávka por. č. 8 voči dlžníkovi ATTACK Predajňa - Miroslav Bakala, Vrútky, IČO: 33 774 391, v
sume 375,56 Eur,
pohľadávka por. č. 16 voči dlžníkovi Ing. Richard Gally, Silbingera 6002/5, 034 01 Ružomberok, v sume
125,24 Eur,
pohľadávka por. č. 18 voči dlžníkovi Želmíra Jurčová, Liptovská Kokava, v sume 59,76 Eur,
pohľadávka por. č. 24 voči dlžníkovi Milan Valent, 032 44 Liptovská Kokava, v sume 320 eur,
pohľadávka por. č. 25 voči dlžníkovi Ján Mojš, Kľačno 2000/29, 034 01 Ružomberok, IČO: 47 122 447,
v sume 31,20 Eur,
pohľadávka por. č.32 voči dlžníkovi Anna Plávková, A. Bernoláka 1416/2, 034 01 Ružomberok, v sume
408,92 Eur,
pohľadávka por. č.33 voči dlžníkovi Pozemkové spoločenstvo, 032 23 Liptovská Sielnica, v sume
296,40 eur,
pohľadávka por. č.34 voči dlžníkovi PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 31 644 791, v sume 460,80 Eur
pohľadávka por. č. 37 voči dlžníkovi Spoločenstvo vlastníkov bytov, Staré koliesko 98, 032 51
Demänovská dolina, v sume 90 eur,
pohľadávka por. č. 39 voči dlžníkovi Ester Staroňová, Železničná, 034 95 Likavka, v sume 185,26 Eur,
pohľadávka por. č. 43 voči dlžníkovi Peter Ťapaj, Svarinského 18, 851 01 Bratislava v sume 79,46 Eur,
pohľadávka por. č. 44 voči dlžníkovi Jaroslav Tichý, Sládkovičova 92, 034 01 Ružomberok, v sume
224,20 Eur,
pohľadávka por. č. 45 voči dlžníkovi Vaillant Group Slovakia, s.r.o., pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica, v
nevymoženej časti tejto pohľadávky vo výške 55,2 Eur,
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pohľadávka por. č. 46 voči dlžníkovi Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 01 Bratislava, v sume
72,00 Eur
pohľadávka por. č. 48 voči dlžníkovi Poliklinika Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542/21, 033 01
Liptovský Hrádok, v sume 61,20 eur

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 24.6.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K051011
Spisová značka: 3K/12/2011
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Madliak, nar. 12.11.1952,
bytom Stredná Revúca 335, 034 74 Liptovské Revúce, uznesením 3K/12/2011-228 zo dňa 23.1. 2020 zrušil konkurz
po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 20.2. 2020.
Okresný súd Žilina dňa 24.6.2020
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K051012
Spisová značka: 3NcKR/1/2011

Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Ján Madliak, nar. 12.11.1952, bytom Stredná Revúca 335, 034 74
Liptovské Revúce na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníka: Ján Madliak, nar. 12.11.1952, bytom Stredná Revúca 335, 034 74 Liptovské Revúce oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 23.6.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K051013
Spisová značka: 3K/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVOUNIVERZÁL, s.r.o., so sídlom
Cesta do Rudiny 2262, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 380 458, správcom ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo,
so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, 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
pohľadávky, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávky 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 celkovej výške
228,19 eur, ktorá je v konečnom zozname pohľadávok vedená pod číslom 128 na veriteľa: Stredoslovenská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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
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 24.6.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K051014
Spisová značka: 4K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka: Milan Pekár, nar.: 05.04.1974, zomr.:
22.03.2019, trvale bytom Štúrova 1665, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: SKP, k. s., so sídlom kancelárie
Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, značka správcu: S1359, takto
rozhodol

Odvoláva
SKP, k. s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, značka
správcu: S1359, z funkcie správcu dlžníka Milan Pekár, nar.: 05.04.1974, zomr.: 22.03.2019, trvale bytom Štúrova
1665, 022 01 Čadca.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 24.6.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K051015
Spisová značka: 4K/6/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka: PhMr. Pavel Krátky, nar. 15.09.1947,
trvale bytom Tatranská 3109/6, 010 08 Žilina, správcom, ktorého je BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 44 434 774, značka správcu S1315, takto
rozhodol
Odvoláva
BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 44 434 774,
značka správcu S1315, z funkcie správcu dlžníka PhMr. Pavel Krátky, nar. 15.09.1947, trvale bytom Tatranská
3109/6, 010 08 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 25.6.2020
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K051016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vendelín Veselský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stolárska 7036/50, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/51/2020 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/51/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca zapisuje do všeobecnej podstaty nasledovné súpisové zložky:
súpisová zložka č. 1: nehnuteľnosti - nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, zapísané na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 2225 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 4291, orná pôda o výmere 46 m2 a spoluvlastnícky podiel na
pozemku parcela EKN č. 4312, orná pôda o výmere 26 m2 vedené v časti B/ na vlastníka č. 10 Vendelín
Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/140 so súpisovou hodnotou 0,2 Eur
súpisová zložka č. 2: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 3599 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 3174/1, orná pôda o výmere 1137 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 8 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/56 so súpisovou hodnotou 8,07 Eur
súpisová zložka č. 3: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 3602 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 4456, orná pôda o výmere 3205 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/140 so súpisovou hodnotou 9,11
Eur
súpisová zložka č. 4: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 3603 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 1701/2, vinica o výmere 1701 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 9 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/140 so súpisovou hodnotou 4,84
Eur
súpisová zložka č. 5: nehnuteľnosti - nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, zapísané na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 4576 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 3448/51, orná pôda o výmere 14 m2, spoluvlastnícky podiel
na pozemku parcela CKN č. 3597/50, záhrada o výmere 57 m2, spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN
č. 3598/25, vodná plocha o výmere 15 m2 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 1191, orná pôda
o výmere 35 m2, spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 3432, trvalý trávny porast o výmere 10 m2
vedené v časti B/ na vlastníka č. 8 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/28 so
súpisovou hodnotou 2 Eur
súpisová zložka č. 6: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 4578 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 3174/2, vinica o výmere 1297 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 6 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 3/112 so súpisovou hodnotou 13,83
Eur
súpisová zložka č. 7: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7162 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7294, orná pôda o výmere 1666 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 6 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/24 so súpisovou hodnotou 27,63
Eur
súpisová zložka č. 8: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7277 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7475, ostatná plocha o výmere 2395 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/16878 so súpisovou hodnotou 0,14
Eur
súpisová zložka č. 9: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7283 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7489, ostatná plocha o výmere 2688 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/16878 so súpisovou hodnotou 0,16
Eur
súpisová zložka č. 10: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7313 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7550, orná pôda o výmere 441 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 7 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/28 so súpisovou hodnotou 6,27 Eur
súpisová zložka č. 11: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7350 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7611, ostatná plocha o výmere 3877 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/16878 so súpisovou hodnotou 0,23
Eur
súpisová zložka č. 12: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7351 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7613, ostatná plocha o výmere 2237 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/16878 so súpisovou hodnotou 0,13
Eur
súpisová zložka č. 13: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7364 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7644, ostatná plocha o výmere 867 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/16878 so súpisovou hodnotou 0,05
Eur
súpisová zložka č. 14: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7371 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7657, ostatná plocha o výmere 3148 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/16878 so súpisovou hodnotou 0,18
Eur
súpisová zložka č. 15: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7372 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7658, ostatná plocha o výmere 1666 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/16878 so súpisovou hodnotou 0,10
Eur
súpisová zložka č. 16: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7378 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7692, orná pôda o výmere 652 m2 a spoluvlastnícky podiel na
pozemku parcela CKN č. 7785, orná pôda o výmere 162 m2 vedené v časti B/ na vlastníka č. 7 Vendelín
Veselský, Gallayova, 84102 Bratislava 45, v podiele 1/28 so súpisovou hodnotou 11,57 Eur
súpisová zložka č. 17: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7379 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7706, ostatná plocha o výmere 1484 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/3033 so súpisovou hodnotou 0,49
Eur
súpisová zložka č. 18: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7380 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7707, ostatná plocha o výmere 1549 m2 vedené v časti B/ na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/3033 so súpisovou hodnotou 0,51
Eur
súpisová zložka č. 19: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7413 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 7766, ostatná plocha o výmere 4801 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Gallayova 45, 84102 Bratislava, v podiele 1/4801 so súpisovou hodnotou 1,00
Eur
súpisová zložka č. 20: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7670 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 8331, vinica o výmere 1933 m2 vedené v časti B/ na vlastníka
č. 4 Vendelín Veselský, Stolárska 50, Bratislava, v podiele 1/10 so súpisovou hodnotou 77,00 Eur
súpisová zložka č. 21: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7811 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 8517, ostatná plocha o výmere 509 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 15 Vendelín Veselský, Stolárska 50, Bratislava, v podiele 10/1018 so súpisovou hodnotou 2,00 Eur
súpisová zložka č. 22: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 7818 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 8526, ostatná plocha o výmere 3420 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 110 Vendelín Veselský, Stolárska 50, Bratislava, v podiele 15/6840 so súpisovou hodnotou 7,50 Eur
súpisová zložka č. 23: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 10887 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 17115/581, záhrada o výmere 1 m2
spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 17115/582, záhrada o výmere 42 m2
spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 17115/583, záhrada o výmere 68 m2
spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 17115/584, záhrada o výmere 22 m2
spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 1713/1, vinica o výmere 1018 m2
spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 3161, vinica o výmere 204 m2
spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 3162, orná pôda o výmere 418 m2
spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 4973, trvalý trávny porast o výmere 3446 m2
vedené v časti B/ na vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Gallayova 45, Bratislava, v podiele 1/140 so súpisovou
hodnotou 40 Eur
súpisová zložka č. 24: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 10888 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 17121, trvalý trávny porast o výmere 8398 m2 vedené v časti
B/ na vlastníka č. 10 Vendelín Veselský, Stolárska 50, Bratislava, v podiele 1/140 so súpisovou hodnotou 6,49 Eur
súpisová zložka č. 25: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 11530 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 3174/101, orná pôda o výmere 927 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 8 Vendelín Veselský, Chuťkovej 45, Bratislava, v podiele 1/56 so súpisovou hodnotou 6,59 Eur
súpisová zložka č. 26: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 11531 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela EKN č. 3174/201, vinica o výmere 966 m2 vedené v časti B/ na
vlastníka č. 6 Vendelín Veselský, Chuťkovej 45, Bratislava, v podiele 3/112 so súpisovou hodnotou 10,30 Eur
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súpisová zložka č. 27: nehnuteľnosť - nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom
úrade Bratislava - katastrálny odbor, obec Bratislava - Rača, katastrálne územie Rača, LV č. 13245 spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela CKN č. 1057/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2 vedené
v časti B/ na vlastníka č. 8 Vendelín Veselský, Stolárska 50, Bratislava, v podiele 1/28 so súpisovou hodnotou 6
Eur
dňa 26.06.2020, Filip Osvald - správca

K051017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dömeová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/157/2020 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/157/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, správca dlžníka oznamuje, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.: 27OdK/157/2020, zo dňa
26.3.2020 bol zverejnením v obchodnom vestníku OV 119/2020 zo dňa 23.6.2020 vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Denisa Dömeová, narodený 09.10.1990, Karpatské nám. 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská
republika. Súd zbavuje dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a Zákona č. 7/2005 Zb. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej iba ako „ZoKR“) a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené
v konkurze.

According to the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20th of May 2015 on
insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, Denisa Dömeová, born on 9th. 10. 1990,
Karpatské nám. 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovak Republic. I am obliged to inform you that with the
resolution of the District court Bratislava 1, No. 27OdK/157/2020 from the 26th 3. 2020 published in the Business
Journal OV 95/2020 from the 23th 6. 2020 a bankruptcy procedure was declared on the debtor. The Court
herewith clears the debtor of all the debts which may be settled only in a bankruptcy or in a repayment schedule
(Section 166 of the Act No. 7/2005 on Bankruptcy and Restructuring and on amendments and supplements to
some acts, hereinafter reffered to as “BRA”) to the extent in which it will not be settled in the bankruptcy.

Povinnosť informovať veriteľov
článok 54

1. Hneď po začatí insolvenčného konania v členskom štáte súd tohto štátu s príslušnou právomocou alebo
správca
vymenovaný
týmto
súdom
okamžite
informuje
známych
zahraničných
veriteľov.
Article 54
Duty to inform creditors
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1. As soon as insolvency proceedings are opened in a Member State, the court of that State having jurisdiction or
the insolvency practitioner appointed by that court shall immediately inform the known foreign creditors.

2. Súčasťou informácie uvedenej v odseku 1, poskytnutej prostredníctvom individuálneho oznamu, sú časové
lehoty, pokuty stanovené v súvislosti s týmito časovými lehotami, označenie orgánu alebo úradu oprávneného
prijímať prihlášky pohľadávok a všetky iné stanovené opatrenia. V tomto ozname sa musí uviesť aj to, či veritelia,
ktorých pohľadávky sú prednostné alebo kryté vecným právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať. K oznamu sa
pripojí aj kópia štandardného formulára prihlášky pohľadávok uvedeného v článku 55 alebo informácie o tom, kde
je
takýto
formulár
k
dispozícii.
2. The information referred to in paragraph 1, provided by an individual notice, shall in particular include time
limits, the penalties laid down with regard to those time limits, the body or authority empowered to accept the
lodgement of claims and any other measures laid down. Such notice shall also indicate whether creditors whose
claims are preferential or secured in rem need to lodge their claims. The notice shall also include a copy of the
standard form for lodging of claims referred to in Article 55 or information on where that form is available.
3. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý
sa ustanoví v súlade s článkom 88. Formulár sa uverejní na Európskom portáli elektronickej justície a má názov
„Oznam o insolvenčnom konaní“, pričom tento názov je uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie.
Formulár sa zasiela v úradnom jazyku štátu, v ktorom sa konanie začalo, 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 štát uviedol ako ním akceptovateľný v súlade s článkom 55
ods. 5, a to za predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční veritelia lepšie rozumieť.
3. The information referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be provided using the standard notice
form to be established in accordance with Article 88. The form shall be published in the European e-Justice Portal
and shall bear the heading ‘Notice of insolvency proceedings’ in all the official languages of the institutions of the
Union. It shall be transmitted 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 insolvenc proceedings have been opened, or in another language which that State has indicated it
can accept, in accordance with Article 55(5), if it can be assumed that that language is easier to understand for
the
foreign
creditors.
4. V insolvenčnom konaní voči fyzickej osobe, ktorá nie je samostatne zárobkovo činnou osobou, nie je použitie
štandardného formulára uvedeného v tomto článku povinné, ak sa od veriteľov nevyžaduje prihlásenie ich
pohľadávok na zohľadnenie týchto pohľadávok v konaní.

4. In insolvency proceedings relating to an individual not exercising a business or professional activity, the use of
the standard form referred to in this Article shall not be obligatory if creditors are not required to lodge their claims
in order to have their claims taken into account in the proceedings.

1, Postup pri prihlasovaní pohľadávok :

Prihláška sa podáva správcovi konkurznej podstaty:
JUDr. Bohumír Bláha, správca / trustee /. Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika
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k číslu konania: 27OdK/157/2020S105

kontakt : tel : +421254131997, e mail : akblaha@gmail.com

1, Procedure for lodging claims :

The claim needs to be sent to the bankruptcy trustee at :
JUDr. Bohumír Bláha, správca / trustee /. Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 1, Slovak Republic
to the number of the proceeding : 27OdK/157/2020S105

contact : tel : +421254131997, e mail : akblaha@gmail.com

2, Podľa §166a ods. 1 ZKR sa v konkurze uplatňujú prihláškou 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 ZKR), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.

2, According to Section 166a (1) BRA in bankruptcy the claims which are alleged via application are as follows:
a) claim that was established before the calendar month in which the bankruptcy was declared or in which the
protection from creditors has been provided,
b) a future claim of a warrantor, co-obligor or another person, whose claim against the debtor will be established,
if this person will perform obligation, which was established before the decisive day,
c) if the claim is established regarding the termination of the contract or the withdrawal of the contract (§ 167d
BRA), if it involves a contract concluded before the declaration of the bankruptcy

3, Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu 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.

3, The claim needs to be sent in one original to the trustee within 45 days from declaring the bankruptcy. In case
the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum.

4, 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. Ak sa zabezpečená
pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej
pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva.

4, 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. If the assured claim is not
registered in the bankruptcy, the assured creditor is obliged to settle the claim just from the subject of the secured
right.

5, Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.

5, 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.

6, Náležitosti prihlášky :
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.

6, The application requirements:
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 debtor,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
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e) total sum of the claim,
f) signature.

7, 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 .

7, For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right. 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.

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

8, 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.

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

9, 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).

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

10, 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).

11, 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
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).

11, 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).

Vzory tlačív sú dostupné na webovom sídle MR SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní
a formuláre.

The templates are available on the web page of Ministry of Justice of the Slovak Republic www.justice.gov.sk in
part „praktické informácie, vzory podaní a formuláre“

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848
zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20th of
May 2015 on insolvency proceedings.

JUDr. Bohumír Bláha, správca

K051018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dömeová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/157/2020 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/157/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Denisa Dömeová, oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že môžu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Hurbanovo nám. č. 5, 811 03 Bratislava, 5.
posch., v pracovných dňoch v pondelok až piatok od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie môžu zo správcom dohodnúť e mailom na adrese akblaha@gmail.com alebo telefonicky
02/54131997.
JUDr. Bohumír Bláha, správca
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K051019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Červeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 11693/44, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1983
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/119/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/119/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811
03 Bratislava, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Lukáš Červeň,
nar. 16.01.1983, trvale bytom Bodrocká 11693/44, 821 06 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k. s., Červeňova
14, 811 03 Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do
16:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 02/5752 7700.

V Bratislave, dňa 26.06.2020
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K051020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Červeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 11693/44, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1983
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/119/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/119/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Lukáš Červeň, nar. 16.01.1983, trvale bytom Bodrocká 11693/44, 821 06 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“),
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 32OdK/119/2020 zo dňa 04.05.2020, bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03
Bratislava, IČO: 46 333 908, Slovenská republika, so sídlom správcovskej kancelária Červeňova 14, 811 03
Bratislava bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR č.: OV 121/2020 zo dňa 25.06.2020.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I, proc. no. 8OdK/87/2020, dated on 23rd March 2020 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: Lukáš Červeň, domicile: Bodrocká 11693/44, 821 06 Bratislava, Slovak republic, date of birth:
16.01.1983, and our company HMG Recovery, k.s., registered office at Červeňova 14, 811 03 Bratislava, with
registered office Červeňova 14, 811 03 Bratislava Slovak republic, company identification No.: 46 333 908, was
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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appointed to the function of the bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial
Gazette of Slovak republic No.: OV 121/2020 dated on 25th June 2020.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 26th June 2020. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811 03, Slovenská republika.

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

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

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

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

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

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

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
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.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address HMG Recovery, k.s.,
Červeňova 14, 811 03, the Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

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

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

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

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

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

JUDr. Adrián Žák

HMG Recovery, k. s., správca dlžníka /the bankruptcy trustee

K051021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Červeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrockáí 11693/44, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1983
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/119/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/119/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811
03 Bratislava, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Lukáš Červeň,
nar. 16.01.1983, trvale bytom Bodrocká 11693/44, 821 06 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje
veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet
zriadený v peňažnom ústave Tatra banke, a. s., v nasledovnom tvare:

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

V Bratislave, dňa 26.06.2020
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K051022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Esztergályos Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vŕbová 8594 / 2, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/57/2019 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/57/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE (OZNAM O PREDAJI MAJETKU PODLIEHAJÚCEMU KONKURZU)

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.03.2019, č. k.: 8OdK/57/2019-11, v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka: Peter Esztergályos, dátum narodenia: 29.06.1983, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt: Vrbová
2, 821 07 Bratislava, zastúpeným: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Peter Esztergályos,
dátum narodenia: 29.06.1983, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt: Vrbová 2, 821 07 Bratislava (ďalej ako
„dlžník“), a bola som ustanovená za správcu dlžníka.

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), zverejňuje oznam o tom, že ponúka na predaj majetok podliehajúci
konkurzu zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený dňa
22.05.2019 v Obchodnom vestníku č. 97/2019, nasledovne:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Register: „C“
Parcelné číslo: 29/1
Výmera: 896 m2
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel: 1/4
Číslo listu vlastníctva: 134
Katastrálne územie: Sap
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.000,- EUR
Deň zápisu do všeobecnej podstaty: 17.05.2019
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis:
(ďalej ako „Ponúkaný majetok“)

Správca týmto podaná vyzýva všetkých záujemcov o kúpu Ponúkaného majetku, aby v lehote 30 dní odo dňa
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku predložili správcovi ponuku na odkúpenie
Ponúkaného majetku. V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 ZKR správca bude prihliadať iba na tie ponuky, kde
bola záloha na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponuka.
Najnižšia možná ponúkaná kúpna cena musí byť vo výške súpisovej hodnoty Ponúkaného majetku.

Číslo účtu správcu na úhradu zálohy na kúpnu cenu je SK29 0900 0000 0006 3389 3996 vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., poznámka pre prijímateľa: oznámenie záujemcu – záloha na kúpnu cenu.

V Bratislave dňa 26.05.2020

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca dlžníka

K051023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Milošovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuchyňa 354, 900 52 Kuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1967
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/426/2019 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/426/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 1.kolo
1st restructuring, k. s., správca dlžníka: Miloš Milošovič, nar. 13.06.1967, Kuchyňa 354, 900 52
Kuchyňa v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/426/2019, týmto vyhlasuje
v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) Ponukové konanie – 1. kolo na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu.
Hnuteľná vec podliehajúca konkurzu, ktorá je predmetom Ponukového konania bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 228/2019 dňa 26.11.2019.
Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

osobné vozidlo - RENAULT LAGUNA
G/BG4V/BG4VB6, VIN: VF1BG4VB636858887, rok
výroby: 2006 (nepojazdné)

1

1/1

400,00 €

Číslo súpisovej Typ súpisovej
položky majektu položky majektu
1

Hnuteľná vec

Podmienky Ponukového konania:
1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
0904 557 344.
2. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„predaj – neotvárať – Hnuteľná vec - Milošovič“ na adresu 1st restructuring, k.s., Kominárska 2,4, 831
04 Bratislava.
5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK53 0900 0000 0051 6164 7924 vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s.
7. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
9. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
10. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
11. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
12. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená osoba
právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
13. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
14. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
15. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1st restructuring, k.s.

K051024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Milošovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuchyňa 354, 900 52 Kuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1967
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/426/2019 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/426/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 1.kolo
1st restructuring, k. s., správca dlžníka: Miloš Milošovič, nar. 13.06.1967, Kuchyňa 354, 900 52
Kuchyňa v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/426/2019, týmto vyhlasuje
v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) Ponukové konanie – 1. kolo na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu.
Hnuteľná vec podliehajúca konkurzu, ktorá je predmetom Ponukového konania bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 228/2019 dňa 26.11.2019.
Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

osobné vozidlo - RENAULT LAGUNA G BG0G, VIN:
VF1BG0G0627247784, rok výroby: 2002
(nepojazdné)

1

1/1

200,00 €

Číslo súpisovej
Typ súpisovej
položky majektu položky majektu
2

Hnuteľná vec

Podmienky Ponukového konania:
1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
0904 557 344.
2. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„predaj – neotvárať – Hnuteľná vec - Milošovič“ na adresu 1st restructuring, k.s., Kominárska 2,4, 831
04 Bratislava.
5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK53 0900 0000 0051 6164 7924 vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s.
7. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
9. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
10. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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úspešnému záujemcovi.
11. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
12. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená osoba
právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
13. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
14. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
15. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
1st restructuring, k.s.

K051025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herceg Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 2006 / 10, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/124/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/124/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V nadväznosti na uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32OdK/124/2020 zo dňa 26.6.2020,
zverejnené v OV 122/2020 dňa 11.6.2020
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej „Nariadenie“). Informácie uvedené v čl.
54 ods. 1 a 2 Nariadenia sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý je uverejnený na
Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“ vo všetkých
úradných jazykoch Únie.
V súlade s článkom 54 Nariadenia si každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky do insolvenčného
konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom
sa začalo konanie. Pohľadávku možno prihlásiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky v zmysle čl. 55
cit. nariadenia, alebo inými prostriedkami. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie
advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania. Zahraničným veriteľom sa podľa cit. nariadenia
rozumie veriteľ, ktorý má obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako je štát,
v ktorom sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánom sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Štandardný formulár prihlášky pohľadávok, ktorý môžu zahraniční veritelia použiť na prihlasovanie pohľadávok,
ako sa uvádza v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe II k Vykonávaciemu
nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(EÚ)
2015/848
o
insolvenčnom
konaní.
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
PRÍLOHA I k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ustanovujú formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom
konaní
Vo formulári označujeme dôležité skutočnosti znakom : √
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

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥOΤΗΤΑΣ

FR

NOTE CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ

GA

FÓGRA FAOI IMEACHTAÍ DÓCMHAINNEACHTA

HR

OBAVIJEST O POSTUPKU U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI

IT

AVVISO DI PROCEDURA D'INSOLVENZA

LV

PAZIŅOJUMS PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRU

LT

PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO BYLĄ

HU

ÉRTESÍTÉS FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSRÓL

MT

AVVIŻ TA' PROĊEDIMENTI TA' INSOLVENZA

NL

KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE

PL

POWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

PT

AVISO SOBRE PROCESSO DE INSOLVÊNCIA

RO

NOTIFICARE PRIVIND PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ

SK

OZNAM O INSOLVENČNOM KONANÍ

SL

OBVESTILO O POSTOPKU V PRIMERU INSOLVENTNOSTI

FI

ILMOITUS MAKSUKYVYTTÖMYYSMENETTELYSTÄ

SV

UNDERRÄTTELSE OM INSOLVENSFÖRFARANDEN

(Článok 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní – Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19)

SK

1

SK

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV:
Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi (uvedenému v bode 1 tohto
formulára) sa začalo insolvenčné konanie1 v inom členskom štáte.
·

Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte
voči dlžníkovi.

□ V neskoršej fáze môžete byť prostredníctvom samostatného oznamu vyzvaný, aby ste prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi, a to za predpokladu, že sú podľa vnútroštátneho právneho
poriadku splnené požiadavky na prihlasovanie pohľadávok.
□ Nie je potrebné, aby ste každú svoju pohľadávku prihlásili samostatne.
Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý
□ tvorí prílohu k tomuto oznamu alebo ktorý
·

si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447sk.do?init=true , časť: Formuláre podľa nariadenia 2015/848 - Prihláška pohľadávok

alebo www.justice.gov.sk , v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre.
Jazyk
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na
to sa však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského 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 (jazyky uvedené členskými štátmi možno
nájsť tu: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true]2).
Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true2]
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno
získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície: [...]2,3

1 „Insolvenčné konanie“ je konanie v zmysle článku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19). Zoznam týchto konaní je uvedený v
prílohe A k uvedenému nariadeniu.
2 Pri vyplňovaní tohto formulára vždy použite hypertextový odkaz, ktorý skutočne odkazuje na príslušnú webovú
stránku Európskeho portálu elektronickej justície.
3 Upozorňujeme Vás, že táto funkcia Európskeho portálu elektronickej justície bude uvedená do
prevádzky 26. júna 2019 [pozri článok 92 nariadenia (EÚ) 2015/848].

SK
SK

2

POKYNY NA VYPLNENIE FORMULÁRA:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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TENTO
ŠTANDARDNÝ
FORMULÁR
MUSÍ
VYPLNIŤ
SÚD,
KTORÝ
JE
PRÍSLUŠNÝ
NA INSOLVENČNÉ KONANIE PROTI DLŽNÍKOVI, ALEBO
SPRÁVCA VYMENOVANÝ TÝMTO SÚDOM PRE TOTO KONANIE.
FORMULÁR JE POTREBNÉ ZASLAŤ ZNÁMYM VERITEĽOM, KTORÍ SA NACHÁDZAJÚ V INOM ČLENSKOM
ŠTÁTE.
Jazyk na vyplnenie formulára
Tento oznamovací formulár sa zasiela v úradnom jazyku 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 štát uviedol ako ním akceptovateľný v
súlade s článkom 55 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/848, a to za predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční
veritelia lepšie rozumieť.
Spôsob oznamovania:
V záujme zabezpečenia bezodkladného postúpenia informácií veriteľom, ktorí majú pobyt alebo sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie, sa na povinnosť informovať veriteľov neuplatňuje nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní písomností4.
Pokyny k jednotlivým bodom formulára:
Oddiel II formulára je potrebné vyplniť len v tom prípade, že na základe tohto oznamu zároveň vyzývate
veriteľa, aby prihlásil svoje pohľadávky, ktoré má voči dlžníkovi. V prípade, že oddiel II nevyplníte, žiadame
Vás, aby ste zahraničným veriteľom zaslali ďalšie oznámenie, hneď ako vznikne týmto veriteľom na základe
uplatniteľného insolvenčného práva povinnosť samostatne prihlásiť svoje pohľadávky do konania.
Pri vypĺňaní jednotlivých oddielov formulára je potrebné vziať do úvahy, že:
· Poskytnutie informácií v bodoch označených hviezdičkou (*) je povinné.
· Poskytnutie informácií v bodoch označených dvojitou hviezdičkou (**) je povinné za určitých podmienok.
Tieto podmienky sú uvedené buď v zátvorke pri danom bode, alebo vo vete, ktorá predchádza danému
bodu.
· Poskytnutie informácii v bodoch, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom, nie je povinné.
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a
mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o
zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79).

SK

3

SK

Pri odkaze na členský štát použite v tomto formulári nasledujúce kódy krajín: Rakúsko (AT), Belgicko (BE),
Bulharsko (BG), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Grécko (EL), Španielsko
(ES), Fínsko (FI), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Maďarsko (HU), Írsko (IE), Taliansko (IT), Litva (LT),
Luxembursko (LU), Lotyšsko (LV), Malta (MT), Holandsko (NL), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO),
Švédsko (SE), Slovinsko (SI), Slovensko (SK) a Spojené kráľovstvo (UK).
V bode 1.2 „registračné číslo“ je osobné identifikačné číslo, ktoré je na základe vnútroštátneho právneho
poriadku pridelené subjektu alebo osobe. Ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba, ide o číslo v
príslušnom vnútroštátnom registri (obchodný register alebo register obchodných spoločností a združení). Ak je
dlžníkom fyzická osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činnou osobou („podnikateľom“), ide o identifikačné číslo
pridelené v členskom štáte, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, pod ktorým táto osoba vykonáva svoju
podnikateľskú alebo profesijnú činnosť. Ak sa v súlade s vnútroštátnym insolvenčným právom členského štátu, v
ktorom sa začalo insolvenčné konanie, používa na účely identifikácie fyzickej osoby, ktorá je samostatne
zárobkovo činnou osobou, daňové číslo alebo osobné identifikačné číslo (rodné číslo) dlžníka, malo by sa uviesť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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toto číslo.
V bode 2.1 by sa mal „druh insolvenčného konania“ uviesť odkazom na príslušné vnútroštátne konanie
uvedené v prílohe A k nariadeniu (EÚ) 2015/848, ktoré sa začalo, príp. na príslušný poddruh takéhoto konania,
ktoré sa začalo v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.
V bode 2.3 „súd, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie“ je súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný
orgán členského štátu, ktorý má na základe vnútroštátneho právneho poriadku právomoc začať insolvenčné
konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.
Dátum alebo posledný deň lehoty uvedené v bode 5 nesmú predstavovať menej ako 30 dní od uverejnenia
oznamu o začatí insolvenčného konania v insolvenčnom registri členského štátu, v ktorom sa začalo konanie,
alebo, ak sa informácie týkajúce sa dlžníka nenachádzajú vo vnútroštátnom registri, od prijatia tohto oznamu
veriteľom.
SK

4

SK

ODDIEL I
Náležitosti prejednávanej veci
1.

Dlžník:

1.1.

Názov/Meno*

1. Názov (ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba):
alebo
1.1.2.

Priezvisko: Herceg

1.1.3.

Meno(á): Miroslav

(ak je dlžníkom fyzická osoba)
1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie)**: nar.: 24.2.1975
1.3.

Adresa (ak sa neuplatňuje bod 1.5)**:

1.3.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Ožvoldíkova_2006/10

1.3.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: 841 02_Bratislava - Dúbravka

1.3.3.

Štát: SK

1.4.

Iná adresa:

1.4.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

2.4.1.

Obec a poštové smerovacie číslo:

1.4.3

Štát:

1.5. Dátum a miesto narodenia (uveďte, ak je dlžníkom fyzická osoba a jeho adresa je chráneným údajom)**:
1.6.

Ďalšie informácie týkajúce sa totožnosti dlžníka:
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1.6.1.

Osobné identifikačné číslo (rodné číslo) dlžníka: nar. 24.2.1975

2.6.1.

Dievčenské meno matky:

3.6.1.

Meno otca:

1.6.4

Štátna príslušnosť: SK

1.6.5

Iné (uveďte):

Deň vydania: 01.07.2020

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné

SK
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2.

Príslušné insolvenčné konanie:

2.1.

Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom*: oddlženie konkurzom

2.2.

Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848)*: 27.6.2020

2.3.

Súd5, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie*:

2.3.1.

Názov: Okresný súd Bratislava I

2.3.2.

Adresa:

2.3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Záhradnícka 10

2.3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: Bratislava, 812 44

2.3.2.3.

Štát: SK

2.4.

Spisová značka veci (uveďte, ak existuje )**: 32OdK/124/2020

2.5.

Správca vymenovaný v konaní (uveďte, ak bol vymenovaný)**:

2.5.1.

Názov/Meno: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, zn. správcu: S1623

2.5.2.

Adresa:

2.5.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Sabinovská 12

2.5.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: Bratislava 812 02

2.5.2.3.

Štát: SK

2.5.2.4.

E-mail: gajdosova@elconsulting.sk

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
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5 V súlade s článkom 2 ods. 6 bodom ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní pojem „súd“ uvedený v tomto bode je súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný
orgán členského štátu, ktorý má právomoc začať insolvenčné konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo
prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.
SK
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ODDIEL II
Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
3.

Orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok*:

□

Súd uvedený v bode 2.3 tohto formulára;

alebo
√

Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára; alebo

□ Orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok je iný ako orgán/osoba uvedené v bode 2.3 resp. v
bode 2.5 tohto formulára. Uveďte nasledujúce údaje:
3.1. Názov (uveďte, iba ak orgánom alebo úradom oprávneným prijímať prihlášky pohľadávok nie je ani súd
uvedený v bode 2.3, ani správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára)**:
3.2. Adresa (uveďte, iba ak orgánom alebo úradom oprávneným prijímať prihlášky pohľadávok nie je ani súd
uvedený v bode 2.3, ani správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára)**:
3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo:

3.2.3.

Štát:

3.3.

Telefón:

3.4.

E-mail:

4.

Spôsob podávania prihlášky pohľadávok*:

√

poštou (na poštovú adresu uvedenú v bode 3)

□

len doporučenou zásielkou

alebo
□

faxom (na nasledujúce číslo): …………………………………………..

alebo
□

e-mailom (na nasledujúcu adresu): ……………………………………….

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
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len v súlade s nasledujúcimi technickými normami (uveďte): alebo

√
iné (uveďte): podľa zákona
sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda
5.

Deň vydania: 01.07.2020

č.

305/2013

Z.

z.

https://www.slovensko.sk/sk/detail-

Lehoty na prihlasovanie pohľadávok (uveďte, ak existujú) **:

√
pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: základná prihlasovacia lehota do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z)
alebo
□
6.

odkaz na kritériá výpočtu tejto lehoty:.........................................................................
dôsledky podania prihlášky pohľadávok po uplynutí lehoty uvedenej v bode 5*:

□ Povinnosť uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s oneskoreným podaním prihlášky pohľadávok.
□ Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním
(alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
√ Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, ku ktorým
došlo pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
□ Povinnosť podať na súd samostatnú žiadosť o prijatie prihlášky pohľadávok.
□ Dlh vyplývajúci z pohľadávky sa bude v rámci konania považovať za zaniknutý dlh.
□ Na prihlášku pohľadávok sa nebude v konaní prihliadať.
□ Prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou zaniknú.
□ Iné (uveďte):
7. Ďalšie podmienky prihlasovania pohľadávok:
□ Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene členského štátu, v ktorom sa začalo
insolvenčné konanie. Ide o nasledujúce meny:
□ Euro (EUR) □ bulharský lev (BGN) □ česká koruna (CZK) □ chorvátska kuna (HRK) □ maďarský forint (HUF) □
poľský zlotý (PLN) □ rumunský lei (RON) □ švédska koruna (SEK) □ britská libra (GBP)
Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
SK
□
8.
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Iné (uveďte):
Povinnosti veriteľov, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo zabezpečené vecným právom*:

√ v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok, alebo
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□ pohľadávky musíte prihlásiť, alebo
√ pohľadávky nemusíte prihlásiť, alebo (§ 167k z.č. 7/2005 Z. z.)
√ musíte prihlásiť len tú časť pohľadávok, ktorá nie je krytá hodnotou zabezpečenia alebo nie je
prednostná; alebo
√ musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky pravdepodobne zabezpečené]
√ iné (uveďte): poradie zabezpečovacieho práva, deň vzniku, deň registrácie, čas registrácie, druh
zabezpečovacieho práva
9.

Pohľadávky s nižším poradím:

□ Pohľadávky s nižším poradím a podriadené pohľadávky sa prihlásia len v prípade, že o to výslovne požiada
insolvenčný súd.
Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
10.

Ďalšie informácie, ktoré môžu byť pre veriteľa relevantné:

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).
Ďalej v súlade s uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 32OdK/124/2020 zo dňa 11.6.2020:
· Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
· V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„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.
· Veritelia prihlásia svoje pohľadávky v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu postupom
podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. V jednom
rovnopise doručí veriteľ prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška
považuje za doručenú aj na súde. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu
do času, kým správca neoznámi v obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne.
· Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk , v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
· 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
· Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
· Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak sa
zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
· V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
· Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
· Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
· Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
· Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
- pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá
ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
- budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
- pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
· Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje:
- 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,
- 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,
- pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
- zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá
právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
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- peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
- trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
· Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky:
- 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,
- pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
- zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
- pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
- pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
- pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
- peňažný trest podľa Trestného zákona,
- nepeňažná pohľadávka.
· Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo
splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi
nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
· Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
· Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky
dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná
(§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
· Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi
a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
· Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak:
- 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,
- 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,
- 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,
- bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
- zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
- v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
- 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,
- zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
- bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
- 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,
- 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,
- dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
· Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
· Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné
problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v
spoločnosti.
· Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
· Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia
konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal
pri oddlžení poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej
rozhoduje súd rozsudkom.
· Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
· Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné.
Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Podľa § 166f
ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného
zákonníka.
· Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí,
že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia
konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
· Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§
31 ods. 1 ZKR).
SK
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ODDIEL III
Dátum a podpis
Tento oznam predkladá:
Názov/Meno: Ing. Hilda Regulová Gajdošová
V mene
□

súdu, ktorý je príslušný na insolvenčné konanie

√

správcu vymenovaného pre insolvenčné konanie

V Bratislave

Dátum 27.6.2020

K051026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herceg Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 2006 / 10, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/124/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/124/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca dlžníka: Miroslav_Herceg, nar. 24.02.1975,
Ožvoldíkova_2006 / 10, 841 02_Bratislava - Dúbravka, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, počas úradných hodín v dňoch
pondelok až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese správcu,
telefonicky na tel. čísle 02/43422357, 0903400529 alebo emailom: gajdosova@elconsulting.sk.
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
V Bratislave dňa 27.6.2020
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr/

s

uplatnením

K051027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herceg Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 2006 / 10, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1975
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/124/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/124/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav_Herceg, nar. 24.02.1975,
Ožvoldíkova_2006 / 10, 841 02_Bratislava - Dúbravka týmto, v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,
že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je vedený vo Fio banke, a.s. č.
účtu - IBAN: SK23 8330 0000 0024 0132 8575. 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. Ako vyriabilný symbol uvádza: 321242020.
V Bratislave 27.6.2020
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr/

s

uplatnením

GDPR:

K051028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Hromada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekníková 3121/19, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/149/2020 S 1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/149/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca konkurznej podstaty Milan Hromada, nar. 17.03.1979, trvale
bytom: Pekníková 3121/19, 841 02 Bratislava týmto oznamujem, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, a to počas
stránkových hodín: pondelok až piatok 08:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30 Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na
nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo telefonicky na t. č.:
0903787348, mail: bmularcikova@gmail.com
Nová adresa správcu je Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, po individuálnej dohode na t.č. 0903787348 je
možné dohodnúť si stretnutie v pôvodných priestoroch správcu Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava.
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca

K051029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Hromada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekníková 3121/19, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/149/2020
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Okresný súd Bratislava I
27OdK/149/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, adresa kancelárie Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1554, správca dlžníka: Milan Hromada,
nar. 17.03.1979, trvale bytom: Pekníková 3121/19, 841 02 Bratislava, v konkurze vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, sp.zn.: 27OdK/149/2020 v súlade s ust. § 32 odst. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom že preddavok na trovy konania v súvislosti s
popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet v Tatra
banka, a.s., IBAN: SK17 1100 0000 0026 1175 1873, do poznámky prosím uviesť „konkurz Milan Hromada“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
V Banskej Bystrici 26.06.2020 JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca

K051030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Hromada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekníková 3121/19, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/149/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/149/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Milan Hromada,
nar. 17.03.1979, trvale bytom: Pekníková 3121/19, 841 02 Bratislava ďalej len „úpadca“, oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. .: 27OdK/149/2020 zo dňa 26.03.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Milan Hromada, born: 17.03.1979, address: Pekníková 3121/19, 841 02 Bratislava
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I No. .:
27OdK/149/2020 dated of 26th of MaRCH 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 117/2020 dňa
19.06.2020. Dňom 20.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was Publisher Journal 117/2020 on 19th of June 2020. Bankruptcy
was declared on of 20th of June 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, so sídlom
kancelárie Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Barbora Kašubová
Mularčíková, sits: Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
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electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
V Banskej Bystrici, dňa 26.06.2020
In Bratislava, on 26th of June 2020
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca konkurznej podstaty
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, trustee

K051031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Görföl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budmerice 1123, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/121/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/121/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca konkurznej podstaty Ivan Görföl, nar. 28.01.1972, trvale bytom:
Budmerice 1123, 900 86 Budmerice týmto oznamujem, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, a to počas
stránkových hodín: pondelok až piatok 08:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30 Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na
nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo telefonicky na t. č.:
0903787348, mail: bmularcikova@gmail.com
Nová adresa správcu je Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, po individuálnej dohode na t.č. 0903787348 je
možné dohodnúť si stretnutie v pôvodných priestoroch správcu Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava.
v Banskej Bystrici 26.06.2020 JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca

K051032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Görföl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budmerice 1123, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/121/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/121/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, adresa kancelárie Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1554, správca dlžníka: Ivan Görföl, nar.
28.01.1972, trvale bytom: Budmerice 1123, 900 86 Budmerice, v konkurze vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, sp.zn.: 32OdK/121/2020 v súlade s ust. § 32 odst. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom že preddavok na trovy konania v súvislosti s
popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet v Tatra
banka, a.s., IBAN: SK17 1100 0000 0026 1175 1873, do poznámky prosím uviesť „konkurz Ivan Görföl“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
V Banskej Bystrici 26.06.2020 JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca

K051033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Görföl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budmerice 1123, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/121/2020 S 1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/121/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Ivan Görföl, nar.
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28.01.1972, trvale bytom: Budmerice 1123, 900 86 Budmerice ďalej len „úpadca“, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. .: 32OdK/121/2020 zo dňa 04.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Ivan Görföl, born: 28.01.1972, address: Budmerice 1123, 900 86 Budmerice hereinafter
only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I No. .:
32OdK/121/2020 dated of 4th of May 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 121/2020 dňa
25.06.2020. Dňom 26.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was Publisher Journal 121/2020 on 25th of June 2020. Bankruptcy
was declared on of 26th of June 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
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29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, so sídlom
kancelárie Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Barbora Kašubová
Mularčíková, sits: Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
V Banskej Bystrici, dňa 26.06.2020
In Banská Bystrica, on 26th of June 2020
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JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca konkurznej podstaty
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, trustee

K051034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Rybár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 1388/47, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/117/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/117/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Veterníková, správca dlžníka Matúš Rybár, nar. 06.08.1979, Dukelská 1388/47, 900 01 Modra, sp.zn.
32OdK/117/2020 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.30 do 15.30 h. Termín si je
potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu na adrese: judr.veternikova@gmail.com
JUDr. Mária Veterníková, správca

K051035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Rybár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 1388/47, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/117/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/117/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Veterníková, správca úpadcu Matúš Rybár, nar. 06.08.1979, Dukelská 1388/47, 900 01 Modra,
sp.zn. 32OdK/117/2020, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok iných
veriteľov je možné skladať na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., pobočka Bratislava - Paríčková, číslo účtu:
SK68 0200 0000 0013 6690 2353, pričom variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname
pohľadávok. Do zoznamu pohľadávok môžu veritelia nahliadnuť v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu
pohľadávok dohodnite vopred telefonicky na č.: 0918 804 193.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Mária Veterníková, správca
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K051036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uzbecká 11694 / 28, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/157/2020 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/157/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Pohovej, správca dlžníka Marián Hudák, nar. 01.09.1992, Uzbecká 11694/28, 821 06 Bratislava, v
konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I, spis. zn.: 8OdK/157/2020 týmto oznamuje, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, a to počas stránkových hodín: pondelok až piatok 8,00 - 12,00 hod.,
12,30 - 15,30 hod. Nahliadnuť do spisu je možné po predchádzajúcej dohode na základe žiadosti zaslanej
písomne na adresu sídla kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu mpohovej@pohovejpartners.sk.
V Bratislave, dňa 27.06.2020.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K051037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uzbecká 11694 / 28, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/157/2020 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/157/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015.
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Marián Hudák, nar. 01.09.1992, Uzbecká 11694/28, 821 06 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len
„Dlžník") oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 26.03.2020, č.k.: 8OdK/157/2020,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 119/2020 zo dňa 23.06.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a
za správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Michal Pohovej, správca, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1462.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Marián Hudák, born: 01.09.1992, address: Uzbecká 11694/28, 821 06 Bratislava,
Slovak Republic, my duty is to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc.
no: 8OdK/157/2020 dated on 26.03.2020, which was announced in the Commercial Bulletin No. 119/2020, dated
23.06.2020, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate and simultaneously the JUDr. Michal
Pohovej, trustee, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovak Republic, trustee registered in the trustee
register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, trustee sign: S 1462 was appointed as the
bankruptcy trustee of the bankrupt.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day
after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The Debtor becomes the
Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No.
7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: JUDr. Michal Pohovej,
správca, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: JUDr. Michal
Pohovej, správca, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovenská republika whereby the lodgement shall be
delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
(§ 167l sec. 3 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall
be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such lodgement
into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the
creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement causes the same legal effects as the claiming the
rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na
bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee publishes in the
Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured creditor of mortgage is
entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security is afore in order. The Trustee will
notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to lodge a
claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be satisfied only from
gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise the right to vote on
creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which secures his claim (§ 167l
sec. 2 BRA).
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence of the
creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is natural person, or business name and corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is legal person, b) name, surname and residence of the
Bankrupt, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is natural person, or business name and corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the
BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak
republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the 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).
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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).
V Bratislave, dňa 27.06.2020.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K051038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimorka Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Králika 493/13, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/438/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/438/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 3.7.2019, sp. zn. 40OdK/438/2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok fyzickej osoby – Anton Šimorka, nar. 18.6.1950, trvale bytom Š. Králika 439/13, 971 01 Prievidza
(ďalej len „úpadca“), a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu vyššie uvedeného úpadcu.
Týmto v súlade s § 167n 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“) na základe vykonanej lustrácie majetku dlžníka
vyhlasujem 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom ponukového konania je nasledovné:
Porad. Súpisová
číslo
majetku

zložka Ďalšia
majetku

špecifikácia

Súpisová
hodnota
majetku

LV č. 30
Okres Prievidza, Obec
Diviaky nad Nitricou,
územie 1,33 EUR
Nehnuteľnosť
– Katastrálne
trvalý trávny porast Banky
Parcelné číslo 614
Výmera 762 m2
Podiel 4/160
LV č. 268
Okres Prievidza, Obec
Diviaky nad Nitricou,
územie 57,37 EUR
Nehnuteľnosť
– Katastrálne
Banky
orná pôda
Parcelné číslo 391/1
Výmera 3557 m2
Podiel 8/160
LV č. 381
Okres Prievidza, Obec
.Diviaky nad Nitricou,
územie 1,58 EUR
Nehnuteľnosť
– Katastrálne
trvalý trávny porast Banky
Parcelné číslo 390/1
Výmera 662 m2
Podiel 8/160
LV č. 378

Poznámky

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

Podľa z. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
9.3.2020
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

§ 167h ods.
1 ZKR

Podľa z. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné 9.3.2020
odpady komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

§ 167h ods.
1 ZKR

Podľa z. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
9.3.2020
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
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Okres Prievidza, Obec
.Diviaky nad Nitricou,
územie
Nehnuteľnosť
– Katastrálne
15,11 EUR
trvalý trávny porast Banky
Parcelné číslo 342
Výmera 1874 m2
Podiel 8/160
LV č. 102
Okres Prievidza, Obec
.Diviaky nad Nitricou,
Katastrálne
územie
Banky
Parcelné číslo 390/2
Nehnuteľnosť
– o výmere 410 m2
trvalý trávny porast
618,48 EUR
Parcelné číslo 391/2
a orná pôda
o výmere 5859 m2
Parcelné
číslo
392
o výmere 1388 m2
Parcelné
číslo
393
o výmere 1849 m2
Podiel 8/160

Deň vydania: 01.07.2020

Podľa z. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné 9.3.2020
odpady komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

§ 167h ods.
1 ZKR

Podľa z. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné 9.3.2020
odpady komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

§ 167h ods.
1 ZKR

4. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 10 dní odo dňa jej
zverejnenia v Obchodnom vestníku na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Otto Markech, správca,
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín. Lehota na predkladanie ponúk začne plynúť nasledujúci deň od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, lehota na predkladanie ponúk uplynie
najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo pracovného voľna.

5. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
40OdK/438/2019 – NEOTVÁRAŤ“.

6. Záujemca o kúpu predmetu predaja je povinný najneskôr do uplynutia posledného dňa lehoty na
predkladanie ponúk zložiť na účet správcu
IBAN SK58 0900 0000 0000 4830 8354
peňažnú zálohu na kúpnu cenu vo výške 50 EUR a do poznámky pre prijímateľa uviesť poznámku: ponukové
konanie 40OdK/438/2019.

7. Ponuka záujemcu musí obsahovať základné identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko/obchodné
meno, trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia/rodné číslo/IČO, osobný stav/DIČ/IČ DPH).
Ponuka okrem základných identifikačných údajov záujemcu musí obsahovať:
· identifikáciu predmetu predaja,
· kontaktné údaje na záujemcu (telefón, emailová adresa),
· ak je záujemca podnikateľ – výpis z Obchodného registra/Živnostenského registra,
· súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania a súhlas so spracovaním osobných údajov na
účely ponukového konania,
· návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
· podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.
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8. Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné a záujemca s nimi v zaslanej ponuke musí vyjadriť
súhlas:
· úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr.
vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.),
· správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
pričom rozhodujúca je vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
· správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola zložená peňažná záloha na ponúknutú celú kúpnu cenu na
účet správcu. Za deň zloženia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky zložené na účet správcu,
· ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu,
· správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného víťaza, aby tento do 15 dní
od oznámenia prijatia víťaznej ponuky, podpísal zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude prostredníctvom emailovej adresy zaslaná informácia, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.
V Trenčíne, dňa 26.06.2020

JUDr. Otto Markech
správca

K051039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohovičová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 434, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/41/2018 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/41/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Helena Bohovičová, nar.: 03.04.1948, bytom 434 Dvorníky
920 56, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25OdK/41/2018, týmto
v zmysle ust. § 167j ods. 1 a ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov) vylučuje zo súpisu majetok úpadcu, nasledovne:
·

·

pozemok parcelné číslo 671/3, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 41 m², umiestnený mimo
zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 902, pre katastrálne územie: Dvorníky, vo výške
podielu 1/2 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 20,5 m2), súpisová hodnota:
10,00 eur (OBV 117/2018 zo dňa 19.06.2018),
pozemok parcelné číslo 674/3, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 45 m², umiestnený mimo
zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 902, pre katastrálne územie: Dvorníky, vo výške
podielu 1/2 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 22,5 m2), súpisová hodnota:
10,00 eur (OBV 117/2018 zo dňa 19.06.2018).

K051040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Lívia Šimanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Jána Sambucusa 3437/39, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1977
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
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Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/348/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/348/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Mgr. Lívia Šimanová, narodená 11.06.1977, trvale bytom Ulica Jána
Sambucusa 3437/39, 917 01 Trnava, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil
pohľadávku veriteľ:
4. Denisa Steklá, bytom Janka Kráľa 18, Zeleneč, vo výške 36.342,75 €.
LexCreditor k.s.

K051041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Fodran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Hollého 178/76, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/105/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/105/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Peter Fodran, narodený 03.08.1968, trvale bytom J. Hollého 178/76, 922 07
Veľké Kostoľany, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Fodran, IČO: 44 768 346, s miestom podnikania
J. Hollého 178/76, 922 07 Veľké Kostoľany, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.07.2013, týmto v
zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
uverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne: Ku dňu 26.06.2020 správca nezistil existenciu
žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia § 167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku

K051042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Franta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica gen. Goliána 6005/9, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/368/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/368/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Erik Franta, narodený 21.10.1991, trvale bytom
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Ulica gen. Goliána 6005/9, 917 02 Trnava, IČO: 50 360 574
oznamuje:
Správca končí konkurz na majetok dlžníka po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Trnave dňa 26.06.2020, JUDr. Peter Ondreička, správca

K051043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pažitný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekule 570, 908 80 Sekule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/190/2020S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/190/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dagmar Macháčková , správca konkurznej podstaty majetku dlžníka František Pažitný, narodený
24.09.1959, trvale bytom 908 80 Sekule, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, v konkurznom
konaní vedenom OS Trnava pod č. k. 36OdK/190/2020, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 110/2020 dňa 18.06.2020, týmto zverejnením oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, v pracovných dňoch pondelok až piatok
počas úradných hodín kancelárie od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia
do spisu odporúčam vopred si dohodnúť na tel. +421 915 972 611, alebo e-mailom na adrese
machackovad@gmail.com.

Ing. Dagmar Macháčková – správca

K051044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pažitný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekule 570, 908 80 Sekule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/190/2020S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/190/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dagmar Macháčková , správca konkurznej podstaty majetku dlžníka František Pažitný, narodený
24.09.1959, trvale bytom 908 80 Sekule, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno , v konkurznom
konaní vedenom OS Trnava pod č. k 36OdK/190/2020, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 110/2020 dňa 18.06.2020 oznamuje v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm.
b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov , že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania pri
popretí pohľadávky veriteľom má tento IBAN : SK51 1111 0000 0014 1689 4006 . Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Ako variabilný symbol uveďte číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok , v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť č. k. 36OdK/190/2020 a označenie
popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) .

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Ing. Dagmar Macháčková , správca

K051045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hockicková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Rybníku 420/1, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/154/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/154/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 25OdK/154/2019 zo dňa 11.06.2019 bol na majetok
dlžníka Mária Hockicková, nar. 23.12.1974, trvale bytom Na rybníku 420/1, 919 30 Jaslovské Bohunice
vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29,
924 27 Galanta. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 115/2019 dňa 17.06.2019.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka podľa § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto oznamuje, že
sa konkurz končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
V Galante, dňa 26.6.2020

JUDr. Viera Nováková, správca

K051046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Zachej - PENZION ZACHEJ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta J. Alexyho 5037/33, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 753 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Hana Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/19/2014 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/19/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634, správca úpadcu Oto
Zachej - PENZION ZACHEJ, IČO: 40 753 832, Cesta J. Alexyho 5037/33, 921 01 Banka v konkurze vedenom
Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 36K/19/2014

vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie súboru hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 75/2015 zo dňa 21.4.2015 pod položkou K008709 pod poradovými číslami 1 až 242 ako:

Por. č. Popis

Súpisová jednotl. veci (€) ks Súpisová hodnota spolu (€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

10,00
100,00
15,00
5,00
50,00
15,00
250,00
30,00
100,00
200,00
30,00
100,00
1 000,00
30,00
10,00
50,00
5,00
1 000,00
5,00
250,00
100,00
10,00
25,00
20,00
25,00
5,00
250,00
150,00
2,00
20,00
30,00
3,00
15,00
5,00
2,00
10,00

LCD monitor
Klimatizácia
Svietidlo
Koberec zelený na prednej terase
Mlynček na kávu Sanremo
LG Blue-ray prehrávač
Výrobník ľadu novší
Plynový gril
Chladiaca vitrína Tecfrigo Snelle 600
Konvektomat malý
Platňa opekacia elektrická
Režón
Skriňa chladiaca Fagor
Stroj nárezový
Chladnička Zanussi stará
Mraznička
Terasový nábytok z masívu - lavice
Stôl chladiaci Fagor
Drevené lavice v miestnosti bowlingu
Sporák elektrický
Vianočné osvetlenie
Ležadlá vo wellness centre
Skrinka tmavá vo wellness centre
skrinka svetlá vo wellness centre
Šatník vo wellness centre
Lavice drevené vo wellness centre
Schladzovací bazén vo wellness centre
Sprchovací kút vo wellness centre
Stoličky modré vo wellness centre
Kreslo modré vo wellness centre
Skrinky na prezliekanie vo wellness centre
Stoličky pletené vo wellness centre
Stolík kovový vo wellness centre
Konferenčné stoly vo veľkej zasadačke
Konferenčné stoličky modré vo veľkej zasadačke
Keridon vo veľkej zasadačke

1
1
1
6
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
10
5
1
2
1
1
6
2
1
5
2
1
1
7
1
2
6
2
16
28
1

10,00
100,00
15,00
30,00
50,00
15,00
250,00
30,00
200,00
200,00
30,00
100,00
3 000,00
30,00
10,00
500,00
25,00
1 000,00
10,00
250,00
100,00
60,00
50,00
20,00
125,00
10,00
250,00
150,00
14,00
20,00
60,00
18,00
30,00
80,00
56,00
10,00
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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Dataprojektor vo veľkej zasadačke
Reprosústava Panasonic vo veľkej zasadačke
Obrazy 3 ks vo veľkej zasadačke
Konferenčné stoly v malej zasadačke
Konferenčné stoličky modré v malej zasadačke
Konferenčná tabuľa v malej zasadačke
Červenohnedé kreslo v kancelárii
Skrinka malá v kancelárii
Písací stôl v kancelárii
Regál v kancelárii
Počítač v kancelárii
Chladnička Zanussi v kancelárii
TV Philips CRT v kancelárii
Vitrína drevená sklenená v časti schodiska a haly
Zrkadlo veľké v časti schodiska a haly
Stolík drevený v časti schodiska a haly
Červenohnedé kreslo v časti recepcie, vstupnej haly a chodby
Červenohnedá dvojsedačka v časti recepcie, vstupnej haly a chodby
Hodiny stojace vysoké v časti recepcie, vstupnej haly a chodby
Dekorácia - ježibaba - v časti recepcie, vstupnej haly a chodby
Kvet živý v časti recepcie, vstupnej haly a chodby
Dekorácia - kvet umelý v časti recepcie, vstupnej haly a chodby
Vešiak kovový v časti recepcie, vstupnej haly a chodby
Stojan kovový na dáždnik v časti recepcie, vstupnej haly a chodby
Stojan kovový na noviny v časti recepcie, vstupnej haly a chodby
Pult recepcie
Skrinka na kľúče na recepcii
Vitrína na recepcii
Regál na recepcii
Zrkadlo nástenné vo vstupnej hale
Dekorácia - mačka drevená vo vstupnej hale
Počítač so stolíkom na recepcii
Počítač so stolíkom v zadnej časti haly
Tlačiareň Samsung na recepcii
Monitor na recepcii
Skrinka červenohnedá v časti recepcie, vstupnej haly a chodby
Rohové kreslo v reštaurácii
Kreslo v reštaurácii
Keridon v reštaurácii
Barová stolička v reštaurácii
Bufetový stôl v reštaurácii
Konferenčné stolíky hranaté v reštaurácii
Konferenčný stolík okrúhly v reštaurácii
Rohová sedačka trojdielna v reštaurácii
Kreslo červenohnedé v reštaurácii
Dekorácia - strom umelý vysoký
Vitrína drevená v reštaurácii
Barový pult v reštaurácii
Chladnička v reštaurácii
Starožitná mandolína v reštaurácii
Starožitná pokladňa v reštaurácii
Starožitný gramofón v reštaurácii
Reprosústava v bowlingovej časti
Vešiak drevený v bowlingovej časti
Kvet v kvetináči na zadnej terase vysoký
TV Philips LCD na prednej terase
Dekorácie - drevené kvetináče s umelými kvetmi na prednej terase
Dekorácie stolové - zelené keramické na prednej terase
Váza vysoká dekoračná na prednej terase
Dekorácia - socha kuchára na prednej terase
Hodiny nástenné na prednej terase
Vešiak na prednej terase
Svietnik zelený keramický na prednej terase

80,00
20,00
100,00
5,00
2,00
10,00
50,00
10,00
10,00
10,00
40,00
30,00
5,00
50,00
70,00
20,00
50,00
100,00
200,00
20,00
50,00
30,00
20,00
10,00
10,00
80,00
15,00
15,00
10,00
80,00
10,00
40,00
40,00
20,00
10,00
30,00
80,00
50,00
20,00
20,00
20,00
5,00
5,00
150,00
50,00
50,00
100,00
100,00
30,00
2500,00
1200,00
150,00
30,00
3,00
50,00
30,00
1,00
2,00
20,00
20,00
1,00
3,00
1,00
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1
1
3
10
24
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
3
10
1
3
1
2
10
4
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
11
11
1
1
1
1
6

80,00
20,00
300,00
50,00
48,00
10,00
150,00
10,00
10,00
10,00
40,00
30,00
5,00
50,00
70,00
20,00
150,00
200,00
200,00
20,00
100,00
30,00
20,00
10,00
10,00
80,00
15,00
15,00
10,00
80,00
10,00
80,00
40,00
20,00
10,00
30,00
80,00
50,00
60,00
200,00
20,00
15,00
5,00
300,00
500,00
200,00
100,00
100,00
30,00
2500,00
1200,00
150,00
30,00
3,00
300,00
30,00
11,00
22,00
20,00
20,00
1,00
3,00
6,00
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
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Svietnik biely malý na prenej terase
Popolníky na prednej terase
Kovové regále vo vnútornom sklade kuchyne
Kovové regále vo vonkajšom sklade kuchyne
Kovové regále vo vonkajšom sklade
Stoličky k bazénu kovové vo vonkajšom sklade
Bicykle vo vonkajšom sklade
Skrinka šatník - zamestnanecká šatňa
Skrinka malá v zamestnaneckej šatni
Stôl v zamestnaneckej jedálni
Rohová lavica v zamestnaneckej jedálni
Stolička v zamestnaneckej jedálni
Stolička detská v zamestnaneckej jedálni
Skrinka v zamestnaneckej jedálni
Skrinka malá v zamestnaneckej jedálni
Fotela v izbe č. 201
Minibar v izbe č. 201
Zrkadlo v izbe č. 201
Fotela v izbe č. 202
Minibar v izbe č. 202
Zrkadlo v izbe č. 202
Fotela v izbe č. 203
Minibar v izbe č. 203
Zrkadlo v izbe č. 203
Fotela v izbe č. 204
Minibar v izbe č. 204
Zrkadlo v izbe č. 204
Fotela v izbe č. 205
Minibar v izbe č. 205
Zrkadlo v izbe č. 205
Minibar v izbe č. 206
Zrkadlo v izbe č. 206
Zrkadlo v izbe č. 207
Chladnička Zanussi na izbe č. 207
Vešiak na izbe č. 207
Kuchynská linka na izbe č. 207
Balkónové sedenie - prútené kreslo - na izbe č. 207
Balkónové sedenie - prútená dvojsedačka na izbe č. 207
Balkónové sedenie - stolík na izbe č. 207
Fotela v izbe č. 208
Minibar v izbe č. 208
Zrkadlo v izbe č. 208
Fotela v izbe č. 209
Minibar v izbe č. 209
Zrkadlo v izbe č. 209
Fotela v izbe č. 210
Minibar v izbe č. 210
Zrkadlo v izbe č. 210
Fotela v izbe č. 211
Minibar v izbe č. 211
Zrkadlo v izbe č. 211
Fotela v izbe č. 212
Minibar v izbe č. 212
Zrkadlo v izbe č. 212
Fotela v izbe č. 213
Minibar v izbe č. 213
Zrkadlo v izbe č. 213
Fotela v izbe č. 214
Minibar v izbe č. 214
Zrkadlo v izbe č. 214
Fotela v izbe č. 215
Minibar v izbe č. 215
Zrkadlo v izbe č. 215

0,50
0,50
20,00
20,00
20,00
10,00
20,00
10,00
10,00
5,00
10,00
2,00
10,00
10,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
20,00
5,00
5,00
20,00
3,00
150,00
10,00
20,00
20,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
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5
11
5
3
5
12
7
22
1
1
1
4
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1

2,50
5,50
100,00
60,00
100,00
120,00
140,00
220,00
10,00
5,00
10,00
8,00
10,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
5,00
5,00
20,00
3,00
150,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
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163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
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199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
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Fotela v izbe č. 216
Minibar v izbe č. 216
Zrkadlo v izbe č. 216
Fotela v izbe č. 217
Minibar v izbe č. 217
Zrkadlo v izbe č. 217
Fotela v izbe č. 218
Minibar v izbe č. 218
Zrkadlo v izbe č. 218
Fotela v izbe č. 219
Minibar v izbe č. 219
Zrkadlo v izbe č. 219
Fotela v izbe č. 220
Minibar v izbe č. 220
Zrkadlo v izbe č. 220
Fotela v izbe č. 221
Minibar v izbe č. 221
Zrkadlo v izbe č. 221
Fotela v izbe č. 222
Minibar v izbe č. 222
Zrkadlo v izbe č. 222
Fotela v izbe č. 223
Minibar v izbe č. 223
Zrkadlo v izbe č. 223
Zrkadlo v izbe č. 224
Chladnička Gorenje v izbe č. 224
Hodiny stojace vysoké v izbe č. 224
Kreslo v izbe č. 224
Trojsedačka v izbe č. 224
Trojsedačka v izbe č. 225
Stolík konferenčný v izbe č. 225
TV Samsung v izbe č. 225
Minibar v izbe č. 225
Skriňa v izbe č. 225
Manželská posteľ v izbe č. 225
Nočné stolíky v izbe č. 225
Kreslo v izbe č. 225
Klimatizácia v izbe č. 225
Obraz v izbe č. 225
Zrkadlo v izbe č. 225
TV Samsung v izbe č. 207
Trojsedačka v izbe č. 226
Stolík konferenčný v izbe č. 226
TV Samsung v izbe č. 226
Minibar v izbe č. 226
Skriňa v izbe č. 226
Manželská posteľ v izbe č. 226
Nočné stolíky v izbe č. 226
Kreslo v izbe č. 226
Klimatizácia v izbe č. 226
Obraz v izbe č. 226
Zrkadlo v izbe č. 226
Dvojsedačka v izbe č. 226
Jedálenský stôl v izbe č. 226
Stoličky v izbe č. 226
Dvojsedačka v izbe č. 227
Stolík konferenčný v izbe č. 227
TV Samsung v izbe č. 227
Skriňa v izbe č. 227
Manželská posteľ v izbe č. 227
Nočné stolíky v izbe č. 227
Kreslo v izbe č. 227

10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
5,00
5,00
30
100
50
200
150
10
40
20,00
20
80
10
50
100
20
5,00
50
150
10
40
20,00
20
80
10
50
100
20
5,00
100
30
5
100
10
40
20
80
10
50
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2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1

20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00
5,00
5,00
30,00
100,00
100,00
200,00
150,00
10,00
40,00
20,00
20,00
80,00
20,00
50,00
100,00
20,00
5,00
50,00
150,00
10,00
80,00
20,00
20,00
80,00
20,00
50,00
100,00
20,00
5,00
100,00
30
20
100,00
10,00
40,00
20,00
80,00
20,00
50,00
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231
232
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235
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238
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240
241
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Klimatizácia v izbe č. 227
Obraz v izbe č. 227
Zrkadlo v izbe č. 227
Stôl na izbe č. 227
Stolička na izbe č. 227
Taburetka na izbe č. 227
Dvojsedačka v izbe č. 228
Stolík konferenčný v izbe č. 228
TV Samsung v izbe č. 228
Skriňa v izbe č. 228
Manželská posteľ v izbe č. 228
Nočné stolíky v izbe č. 228
Kreslo v izbe č. 228
Klimatizácia v izbe č. 228
Obraz v izbe č. 228
Zrkadlo v izbe č. 228
Stôl na izbe č. 228
Stolička na izbe č. 228

100
20
5,00
20
10
20
100
10
40
20
80
10
50
100
20
5,00
20
10
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

100,00
20,00
5,00
20
10,00
20
100,00
10,00
40,00
20,00
80,00
20,00
100,00
100,00
20,00
5,00
20
10,00

(spolu ďalej len „hnuteľné veci“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.

II.
Cena

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

III.
Lehota na predkladanie ponúk

1. Začiatok lehoty na predkladanie ponúk:
· prvý kalendárny deň nasledujúci po zverejnení týchto súťažných podmienok verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku; ustanovenie § 199 ods.9 zákona č. 7/2005 Z.z. sa nepoužije.
2. Koniec lehoty na predkladanie ponúk:
· Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní od začiatku lehoty na predkladanie ponúk, pričom uplynie o 12:00
hod 10. dňa od začiatku lehoty na predkladanie ponúk.

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju písomnú ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ OTO ZACHEJ – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na
adresu správcu: JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava najneskôr do konca
lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliadne. Na ponuku sa neprihliadne tiež vtedy, ak
ponuka nebude označená spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
4. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej
zmluvy so správcom.
5. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
i. meno a priezvisko/ obchodné meno,
ii. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
iii. dátum narodenia/IČO
b. telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu
c. presné označenie hnuteľných vecí speňažovaných vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí
byť zhodné s označením uvedeným v súťažných podmienkach verejného ponukového konania.
d. návrh kúpnej ceny súboru hnuteľných vecí ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní v eurách,
vrátane prípadnej DPH
e. aktuálny výpis z obchodného registra záujemcu, ak je záujemca osobou zapísanou v obchodnom
registri, nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené doklady musia byť originály
alebo úradne osvedčené fotokópie
f. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
g. vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby, alebo inou oprávnenou osobou; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca.
h. v prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdnoznalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
i. Doklad o zložení sumy 1000 € ako zábezpeky na kúpnu cenu a na zaplatenie zmluvnej pokuty
podľa bodu V. ods. 4 týchto súťažných podmienok na konkurzný účet č. SK38 1100 0000 0029
2491 1145 vedený vo Tatra banke, a.s.,
inak na sa ponuku neprihliadne.

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania
pri vyhodnotení ponukového konania, alebo nebude spĺňať iné podmienky ponukového konania sa
neprihliadne. Rozhodujúcim kritériom je najvyššia cena.
2. Po ukončení verejného ponukového konania správca predloží veriteľskému výboru všetky doručené
ponuky. Najvyššia podlieha schváleniu veriteľským výborom, pričom neschválenie ponuky je dôvodom na
odmietnutie všetkých ponúk správcom.
3. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote
do 7 dní predložili novú zvýšenú ponuku; pričom ostatné ustanovenia súťažných podmienok sa použijú
primerane. Ak v tejto lehote žiaden zo záujemcov nepredloží zvýšenú ponuku, správca požiada
o vyhodnotenie veriteľský výbor.
4. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky, ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky a ktorý bol odsúhlasený veriteľským výborom. Záujemca, ktorý bude správcom
vyhodnotený ako víťaz, je povinný zaplatiť kúpnu cenu obsiahnutú vo víťaznej súťažnej pokute na
bankový účet uvedený v bode IV ods. 5 písm. i. týchto súťažných podmienok do 7 dní od výzvy správcu
a rovnakej lehote je povinný so správcom uzatvoriť kúpnu zmluvu v znení, ktoré nebude v rozpore
s týmito súťažnými podmienkami. Súčasťou návrhu kúpnej zmluvy, ktorá bude vypracovaná správcom,
bude aj dohoda o tom, že hnuteľné veci až do zaplatenia kúpnej ceny zostávajú v držbe správcu alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ním určenej osoby, pričom vlastnícke právo k hnuteľným veciam neprejde na záujemcu skôr, ako dôjde
k zaplateniu kúpnej ceny. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu
poruší svoju povinnosť riadne a včas uzatvoriť kúpnu zmluvu spôsobom a v lehote podľa tohto odseku
alebo poruší svoju povinnosť riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu spôsobom a v lehote podľa tohto odseku,
má úpadca v zastúpení správcom voči takémuto víťaznému záujemcovi nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 1000 €. Zmluvná pokuta je v takom prípade príjmom všeobecnej podstaty úpadcu.
5. O skutočnostiach podľa odseku 1 až 4 tohto bodu súťažných podmienok, ako aj o dôvodoch, prečo sa na
ponuky neprihliada, vyhotoví správca úradný záznam.
6. Správca bude v lehote do 20 dní od vyhodnotenia ponúk informovať všetkých záujemcov, o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku hnuteľných vecí. Záujemca je povinný prejaviť záujem o ohliadku
hnuteľných vecí najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom ohliadky. Ohliadku možno
objednať zaslaním sms na tel. č. 0911 114 624 alebo emailom na adresu hana.sopko@gmail.com
s uvedením špecifikácie hnuteľnej veci, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Hnuteľné veci sa predávajú v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu zverejnenia súťažných podmienok
v Obchodnom vestníku. Záujemca predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že hnuteľné veci
vykazovať faktické alebo právne vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé ani pri ohliadke hnuteľných
vecí, pričom záujemca sa zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami
súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi a hnuteľné veci kupuje s týmto vedomím.

JUDr. Hana Sopko, LL.M.
správca

K051047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MFM Trnava, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beethovenova 26, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 125 558
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/4/2012S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/4/2012
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: MFM Trnava, s. r. o., so sídlom: Beethovenova 26, 917 08
Trnava, IČO: 34 125 558, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo:
1410/T, (ďalej v texte len „Úpadca“), Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 04.03.2020 sp.zn. 25K/4/2012,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 49/2020 zo dňa 11.03.2020, ustanovil do funkcie správcu: JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, značka správcu: S1477.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 v spojení s ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania pri
popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK74 7500 0000 0040 2817 3198. Preddavok na trovy konania možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Konkurz MFM
Trnava, s.r.o.“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie
popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K051048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Štellárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskové 366, 906 33 Cerová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/4/2014S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/4/2014
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: Alena Štellárová, narodená: 07.09.1969, bytom: Lieskové
366, 906 33 Cerová, (ďalej v texte len „Úpadca“), Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 06.12.2018 č. k.
25K/4/2014-345, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 245/2018 zo dňa 20.12.2018, ustanovil do
funkcie správcu: JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966,
značka správcu: S1477.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 v spojení s ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania pri
popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK28 7500 0000 0040 2817 7324. Preddavok na trovy konania možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Konkurz Alena
Štellárová“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie popretého
veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K051049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Banič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jeruzalemská ulica 322/31, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1955
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/186/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/186/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Gabriel Banič, nar. 20.06.1985, bytom
Jeruzalemská ulica 322/31, 917 01 Trnava oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod do
12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle 0911 780119 alebo e-mailom na
obartosovic@gmail.com.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K051050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Banič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jeruzalemská ulica 322/31, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/186/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/186/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z
29.mája 2000

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej Gabriel Banič, nar. 20.06.1985, bytom Jeruzalemská ulica 322/31,
917 01 Trnava (ďalej aj ako len „dlžník“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000
oznamuje, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 36OdK/186/2020 -12 zo dňa 12.06.2020, bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

Mgr. Ondrej Bartošovič as the bankruptcy trustee of the debtor Gabriel Banič, born on 20.06.1985,
residence at Jeruzalemská ulica 322/31, 917 01 Trnava, Slovakia, according to the Direction of the
European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, obliged to inform you that with the resolution of
the District Court Trnava, proc. no. 36OdK/186/2020-12, dated on 12th of June 2020 bankruptcy procedure
was declared on the Debtor´s assets.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie, na
adrese Mgr. Ondrej Bartošovič, správca, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, alebo elektronicky
do jeho elektronickej schránky prostredníctvom nato určeného elektronického formulára, Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
Mgr. Ondrej Bartošovič, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, or electronically to to the
bakruptcy trustees electronical box, these must be alectronically signed.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according to the legal cause; the registration has to be filled in
a special registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be
found on the website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

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

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

Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to
the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and
noted to the bankruptcy trustee.

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.

Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor can not exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged
claims.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

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

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca úpadcu / debtor´s trustee

K051051
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/129/2019 S1477

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Trnava
36OdK/129/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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“).
Majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
151/2019 zo dňa 07.08.2019 sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania vyhláseného
v Obchodnom vestníku č. 11/2020 zo dňa 17.01.2020.
Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s., Panónska
cesta 11, Bratislava, IČO: 35 704 713, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 32/2020 zo dňa 17.02.2020
sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 105/2020 zo
dňa 03.06.2020.
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“) majetok zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty, ktorý sa nepodarí speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania, prestáva 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
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: Stanislav Gabriš, nar. 15.04.1960, trvale bytom
930 35 Michal na Ostrove 97, sa k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e .
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.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K051052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Julián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Staničná 5886 / 1, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/116/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/116/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, 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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zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Julián Blažek, nar. 09.07.1985, Staničná 5886/1, 917 08 Trnava, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 23.06.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.
Union
a.s.

zdravotná

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10
Bratislava 814 53 Slovenská republika 196,60 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 12,56 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 87,11 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 146,95 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 172,46 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 67,55 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 288,34 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 66,07 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 199,57 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 571,01 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 552,81€

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 279,57 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 83,28 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 28,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 83,28 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 83,28 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 58,02 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 24,92 €

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

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 24,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 24,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 24,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 24,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 24,92 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 26,74 €

zdravotná

poisťovňa, 36 284 831 Karadžičova 10

Bratislava 814 53 Slovenská republika 26,74 €

LawService Recovery, k.s., správca

K051053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diviacka Nová Ves 17, 972 24 Diviacka Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/463/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/463/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 11.07.2019 sp. zn. 38OdK/463/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok fyzickej osoby – Mário Kohút, nar. 01.02.1993, trvale bytom Diviacká Nová Ves 17, 972 24
Diviacká Nová Ves, a zároveň som bola týmto uznesením ustanovená za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 136/2019 dňa 17.07.2019 pod položkou
K061343.
Podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami 30 eur mesačne za
každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené konkurzná podstata nepokrývala náklady konkurzu, a preto som konala
podľa § 167v ods. 1 ZKR. Prvé stretnutie s dlžníkom sa konalo dňa 12.12.2019, pričom na tomto stretnutí
bol dlžníkovi odovzdaný rovnopis uznesenia o vyhlásení konkurzu, a zároveň som si splnila povinnosť
v zmysle § 166i ZKR – poučenie dlžníka o jeho povinnostiach v konkurze.

V Trenčíne, dňa 26.06.2020
JUDr. Martina Poláčková
správca
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K051054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlík Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Suroviny 1016 / 7, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/117/2020 S1746-33
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/117/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Dušan Pavlík, nar. 15.06.1971, trvale bytom Horné Suroviny 1016/7, 905 01 Senica, týmto podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
7

Veriteľ
Mesto Senica

Adresa
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

IČO
00 309 974

Výška pohľadávky (€)
902,96

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 27. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K051055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozár Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 7183 / 37, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/196/2020 S1746-11
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/196/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Jakub Kozár, nar. 10.07.1990, trvale bytom Mudroňova 7183/37, 921 01 Piešťany, účastníkom
konania oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Cukrovarská
225, 925 21 Sládkovičovo v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 11:30 a od 12:30 do 14.00. Žiadosti o
nahliadanie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 0903 802 222,
prípadne e-mailom na adrese office@comerset.sk.
V Sládkovičove 27. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K051056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozár Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 7183 / 37, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
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Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/196/2020 S1746-12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/196/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava spisová značka
25OdK/196/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 121/2020 zo dňa 25.06.2020, bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu Jakub Kozár, nar. 10.07.1990, trvale bytom Mudroňova 7183/37, 921 01 Piešťany. V zmysle
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Mgr. Daniel Poturnay,
správca, Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo, 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. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po
dni zverejnenia Uznesenia Okresného súdu Trnava v Obchodnom vestníku. 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. 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 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 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.
V Sládkovičove 27. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
Insolvency Proceedings (recast), as the bankruptcy trustee of the debtor, I am due to inform you that by the
Resolution of the District Court Trnava No. 25OdK/196/2020, published in Commercial Journal No. 121/2020 on
June 25, 2020, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Jakub Kozár, born on July 10,1990, with
permanent residence Mudroňova 7183/37, 921 01 Piešťany, Slovak Republic. According to the Act No. 7/2005
Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter referred as „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 Mgr. Daniel Poturnay, bankruptcy trustee, Cukrovarska 225, 925 21
Sladkovicovo, Slovak Republic. Registrations that will not be delivered within this period will be considered as
claims in bankruptcy, but the creditors cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following the publishing
of Resolution of the District Court Trnava in the Commercial Journal. 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 fill in the registration of his claim the
information about the name, surname and the address of the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, order of the satisfaction of the claim from the debtor’s general estate, total amount of claim
and date and registration form has to be signed. 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 be determined by bankruptcy trustee by calculation
according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate that
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall be
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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determined by 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 of non-financial claim 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 an accounting entity shall state a
proclamation of the fact that the claim is accounted in creditor′s accountancy, the scope of accounted 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 bankruptcy trustee or to the District Court cannot be corrected or
amended.
In Sládkovičovo, June 27, 2020
Mgr. Daniel Poturnay
Bankruptcy Trustee

K051057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holovičová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavec nad Váhom 950, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/405/2019 S1746-31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/405/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Darina Holovičová, nar. 26.01.1956, 925 71 Trnovec nad Váhom 950, týmto v zmysle §167v
ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 28. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K051058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobos František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lycejná 586 / 4, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/40/2020 S1746-30
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/40/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka František Dobos, nar. 03.10.1980, Lycejná 586/4, 930 10 Dolný Štál, týmto podľa ustanovenia §
167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
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Výška
Por. č. Veriteľ
Adresa
IČO
(€)
KRUK Česká a Slovenská republika Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
4
s.r.o.
republika
24785199 719,34

pohľadávky

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 28. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K051059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobos František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lycejná 586 / 4, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/40/2020 S1746-31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/40/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka František Dobos, nar. 03.10.1980, Lycejná 586/4, 930 10 Dolný Štál, týmto v zmysle §167v ods.
1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 28. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K051060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecho Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šidunky 253/50, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/256/2018 S1746-47
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/256/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Martin Pecho, nar. 03.11.1996, bytom Šidunky 253/50, 919 30 Jaslovské Bohunice, týmto podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
18

Veriteľ
Generali Poisťovňa, a.s.

Adresa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

IČO
35 709 332

Výška pohľadávky (€)
2 786,71

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
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nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 28. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K051061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda -, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/81/2020 S1746-33
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/81/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Ján Kovács, nar. 19.07.1961, trvale bytom 929 01 Dunajská Streda, týmto v zmysle §167v ods.
1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 28. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K051062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346 / 8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/373/2019 S1746-50
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/373/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Milan Štefanovič, nar. 07.10.1974, Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec, týmto vyhlasuje prvé
kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise majetku
všeobecnej podstaty:
Predmet predaja
Položka č. 4 Súpisu všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo FIAT, farba neznáma
EČV: HC 141AL, VIN: ZFA128A0002759908

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rok výroby: neznámy, rok nadobudnutia: 2004
Stav opotrebenia: nepojazdné.
V súčasnosti nie je známe, kde sa vozidlo nachádza.
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva vozidlo v stave, v akom sa nachádza. Správca nezaručuje žiadnu vlastnosť, faktický ani
právny stav, ani funkčnosť vozidla.
2. Úspešný nadobúdateľ hradí všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva v registri vozidiel a náklady
na prevzatie vozidla do svojej držby.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 36OdK/373/2019 – neotvárať!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 17. júla 2020, pričom najneskôr v posledný deň lehoty musí byť
ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu dátum narodenia),
adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie vozidla, ktorého sa ponuka týka, jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu – fyzickej osoby alebo obchodné
meno/názov záujemcu – právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, najmä ak návrh kúpnej ceny bude nižší ako súpisová
hodnota vozidla.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí kúpnu zmluvu. V prípade, že kúpna zmluva nebude uzatvorená
do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového konania.
V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu
=100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech konkurznej podstaty.
V Sládkovičove 28. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca
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K051063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajniková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ohrady -, 930 12 Ohrady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/398/2019 S1746-55
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/398/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Tatiana Rajniková, nar. 30.08.1962, 930 12 Ohrady, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na
predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise majetku:
Predmet predaja
1. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 37 záhrada o výmere 936 m2, spoluvlastnícky podiel 1/4, zapísaná na LV č.
609, kat. úz. Medné, obec Lednické Rovne, okres Púchov, Slovenská republika.
Súpisová hodnota: 468,- €
2. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 370/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2, spoluvlastnícky podiel
55/434, zapísaná na LV č. 1140, kat. úz. Lednické Rovne, obec Lednické Rovne, okres Púchov, Slovenská
republika.
Súpisová hodnota: 9,88 €
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva nehnuteľnosti ako súbor, v stave, v akom sa nachádzajú. Správca nezaručuje žiadnu
vlastnosť predmetu prevodu, právny ani skutkový stav, záujemca predmet prevodu nadobúda na vlastné
riziko.
2. Úspešný nadobúdateľ hradí všetky poplatky spojené alebo súvisiace s prevodom nehnuteľností na
nadobúdateľa.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 25OdK/398/2019 – NEOTVÁRAŤ!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 17. júla 2020 vrátane, pričom najneskôr v posledný deň lehoty musí
byť ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu
dátum narodenia), adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie predmetu predaja jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
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4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade zálohy je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu-fyzickej osoby alebo
obchodné meno záujemcu-právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, najmä ak ponúknutá cena bude nižšia ako 100 %
súpisovej hodnoty ponúkaných nehnuteľností.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí zmluvu o prevode nehnuteľností. V prípade, že zmluva nebude
uzatvorená do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového
konania, alebo rozhodne o inom postupe. V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú
zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu =100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
V Sládkovičove 28. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K051064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košúty 392, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/263/2019 S1746-53
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/263/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Monika Stojková, nar. 19.09.1972, bytom 925 09 Košúty, vyhlasuje 3. kolo ponukového konania
na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise majetku všeobecnej podstaty:
Predmet predaja
1. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 222/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m2, spoluvlastnícky podiel
1/20, zapísaná na LV č. 8, kat. úz. Košúty, obec Košúty, okres Galanta, Slovenská republika.
2. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 222/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, spoluvlastnícky podiel
1/20, zapísaná na LV č. 8, kat. úz. Košúty, obec Košúty, okres Galanta, Slovenská republika.
3. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 222/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 169 m2, spoluvlastnícky podiel
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

104

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

1/20, zapísaná na LV č. 8, kat. úz. Košúty, obec Košúty, okres Galanta, Slovenská republika.
4. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 222/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2, spoluvlastnícky podiel
1/20, zapísaná na LV č. 8, kat. úz. Košúty, obec Košúty, okres Galanta, Slovenská republika.
5. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 222/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2, spoluvlastnícky podiel
1/20, zapísaná na LV č. 8, kat. úz. Košúty, obec Košúty, okres Galanta, Slovenská republika.
6. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 223/1 záhrada o výmere 130 m2, spoluvlastnícky podiel 1/20, zapísaná na LV č.
8, kat. úz. Košúty, obec Košúty, okres Galanta, Slovenská republika.
7. Nehnuteľnosť
stavba na parc. č. 222/12 dom, súp. č. 392, spoluvlastnícky podiel 1/10, zapísaná na LV č. 381, kat. úz. Košúty,
obec Košúty, okres Galanta, Slovenská republika.
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva nehnuteľnosti ako súbor, v stave, v akom sa nachádzajú. Správca nezaručuje žiadnu
vlastnosť predmetu prevodu, právny ani skutkový stav, záujemca predmet prevodu nadobúda na vlastné
riziko.
2. Úspešný nadobúdateľ hradí všetky poplatky spojené alebo súvisiace s prevodom nehnuteľností na
nadobúdateľa.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 25OdK/263/2019 – NEOTVÁRAŤ!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 17. júla 2020 vrátane, pričom najneskôr v posledný deň lehoty musí
byť ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu
dátum narodenia), adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie predmetu predaja jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade zálohy je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu-fyzickej osoby alebo
obchodné meno záujemcu-právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
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5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, najmä ak ponúknutá cena bude nižšia ako 10 %
súpisovej hodnoty ponúkaných nehnuteľností.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí zmluvu o prevode nehnuteľností. V prípade, že zmluva nebude
uzatvorená do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového
konania, alebo rozhodne o inom postupe. V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú
zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu =100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
V Sládkovičove 28. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K051065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danišovič Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 230, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/115/2020 S1746-28
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/115/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Dušan Danišovič, nar. 21.09.1960, trvale bytom 919 61 Ružindol 230, týmto zverejňuje
súpisové zložky majetku úpadcu:

1. Nehnuteľnosť
Pozemok parcela reg. C parc. č. 783/1 záhrada o výmere 245 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaná na LV
č. 30, kat. úz. Ružindol, obec Ružindol, okres Trnava, Slovenská republika
Súpisová hodnota: 4.900,- €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 11.06.2020
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

2. Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 783/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 142 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1,
zapísaná na LV č. 30, kat. úz. Ružindol, obec Ružindol, okres Trnava, Slovenská republika
Súpisová hodnota: 2.840,- €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 11.06.2020
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR
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3. Nehnuteľnosť
Stavba súp. č. 230 rodinný dom na parc. č. 783/2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísaná na LV č. 30, kat. úz.
Ružindol, obec Ružindol, okres Trnava, Slovenská republika
Súpisová hodnota: 66.760,- €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 11.06.2020
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

4. Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 253 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/18,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
Súpisová hodnota: 281,11 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 11.06.2020
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

5. Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 253 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/90,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
Súpisová hodnota: 56,22 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 11.06.2020
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

6. Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/18,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
Súpisová hodnota: 58,88 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 11.06.2020
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

7. Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/90,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
Súpisová hodnota: 11,78 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 11.06.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

V Sládkovičove 28. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K051066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valo Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážovská ulica 257 / 27, 922 02 Krakovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/194/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/194/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Jaroslav Valo, narodený 24.03.1982, trvale bytom Strážovská ulica 257/27,
922 02 Krakovany, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Valo - ANALOG DIMENSION, IČO: 45 514
623, s miestom podnikania Strážovská ulica 257/27, 922 02 Krakovany, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 31, 917 01 Trnava, 1. poschodie,
v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu, alebo je možné sa objednať telefonicky
na tel. č. 0910 612 444.
Mgr. Michal Černek, správca

K051067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valo Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážovská ulica 257 / 27, 922 02 Krakovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/194/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/194/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Michal Černek, správca úpadcu Jaroslav Valo, narodený 24.03.1982, trvale bytom Strážovská ulica 257/27,
922 02 Krakovany, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Valo - ANALOG DIMENSION, IČO: 45 514
623, s miestom podnikania Strážovská ulica 257/27, 922 02 Krakovany, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods.
5 a § 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 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
2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK70 1100 0000 0029 4507 8324 s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Jaroslav Valo.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 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.

Mgr. Michal Černek, správca

K051068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valo Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážovská ulica 257 / 27, 922 02 Krakovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/194/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/194/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter 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
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Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu Jaroslav Valo, narodený 24.03.1982, trvale bytom Strážovská ulica
257/27, 922 02 Krakovany, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Valo - ANALOG DIMENSION, IČO:
45 514 623, s miestom podnikania Strážovská ulica 257/27, 922 02 Krakovany, oznamujem, že na majetok
úpadcu bol uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 25OdK/194/2020 zo dňa 18.06.2020 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 121/2020 dňa 25.06.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Mgr. Michal
Černek.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Jaroslav Valo, born on the 24th of March 1982, permanent address
Strážovská ulica 257/27, 922 02 Krakovany, under the trade name Jaroslav Valo - ANALOG DIMENSION, IČO:
45 514 623, place of business Strážovská ulica 257/27, 922 02 Krakovany, our duty is to inform you, that District
Court
in
Trnava
declared
bankruptcy
on
bankrupt´s
property
and
appointed
Mgr. Michal Černek as the administrator (the legal guardian of the bankrupt) by its resolution No. 25OdK/194/2020
dated 18th of June 2020 published in the Commercial bulletin No. 121/2020 dated on the 25th of June 2020.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
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but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
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languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
Mgr. Michal Černek, správca (administrator)

K051069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozánek Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúty -, 908 01 Kúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/346/2019 S1746-47
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/346/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Jozef Kozánek, nar. 09.02.1984, 908 01 Kúty, týmto v zmysle §167v ods. 1 zákona NR SR č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 28. júna 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K051070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Jana Briestenská rod. Bednárová, podnikajúca pod
obchodným menom Jana Briestenská s miestom
podnikkania Zemiansky Kvašov 80, 017 07
Považská Bystrica
Zemiansky Kvašov 80, 017 07 Zemiansky Kvašov
16.03.1981
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/59/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/59/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku,
že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Jana Briestenská, rod. Bednárová, nar.
16.03.1981, trvale bytom Zemiansky Kvašov 80, 017 07 Považská Bystrica, Slovenská republika,
podnikajúca pod obchodným menom Jana Briestenská s miestom podnikania Zemiansky Kvašov 80, 017
07 Považská Bystrica, IČO: 44 161 450, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/59/2020, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K051071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Durcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 3265/5, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/261/2020 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/261/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 26.06.2020 v zmysle § 167 ods. 1 písm. a) ZKR.
Správca do dnešného dňa, v zmysle plnenia svojich povinností, nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný
do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka Mariana Durcová, nar. 23.3.1987, trvale bytom SNP 3265/5, 916 01 Stará Turá.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K051072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Mokrá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pravenec 58, 972 16 Pravenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1984
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/286/2020 S1220
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40OdK/286/2020
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:
Katarína Mokrá, rod. Pučeková, nar. 13. 02. 1984, trvale bytom: 972 16 Pravenec 58, 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:
info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 / 76 287 45.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K051073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Mokrá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pravenec 58, 972 16 Pravenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1984
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/286/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/286/2020
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: Katarína Mokrá, rod.
Pučeková, nar. 13. 02. 1984, trvale bytom: 972 16 Pravenec 58.
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.

K051074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Beznák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaniža 492, 018 16 Domaniža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/822/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/833/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Otto Markech, správca dlžníka – Radovan Beznák, nar. 16.05.1992, trvale bytom: Domaniža 492,
Domaniža, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa – BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky,
so sídlom Karadžicova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 542 097 902, a to v celkovej výške 8846,97 EUR a jej zápis do
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Otto Markech, správca
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K051075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaman Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tužina 9, 972 14 Tužina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/288/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/288/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Lukáš Kaman, nar.
22.07.1989, trvale bytom 972 14 Tužina 9, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde
Trenčín pod spisovou značkou 40OdK/288/2020, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich
zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu 40OdK/288/2020 S1706 v kancelárii správcu:
JUDr. Peter Zajac, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, v pracovných dňoch od 9.00 do
11.00 hod. a od 12.00 do 16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na
uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0911 830 003 alebo e-mailom na judr.peter.zajac@gmail.com.
V Bánovciach nad Bebravou, dňa 29.06.2020
JUDr. Peter Zajac, správca

K051076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaman Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tužina 9, 972 14 Tužina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/288/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/288/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa
22.06.2020, č.k. 40OdK/288/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 26.06.2020, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka: Lukáš Kaman, nar. 22.07.1989, trvale bytom 972 14 Tužina 9 (ďalej len dlžník).
V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Peter Zajac,
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR, k č. konania 40OdK/288/2020.
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 inštitúcii Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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i. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
ii. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
iii. 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;
iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
v. povaha pohľadávky;
vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
vii. 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
viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
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.
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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.
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.
JUDr. Peter Zajac, správca
Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
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 Trenčín from June, 22, 2020, file No. 40OdK/288/2020
published in Commercial Journal on June 26, 2020, the bankruptcy has been declared on the estate of debtor:
Lukáš Kaman, born 22.07.1989, res. 972 14 Tužina 9, Slovakia (hereinafter only debtor).
According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Peter Zajac, Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovak Republic, to the file No.
40OdK/288/2020.
According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading lodgement of claims in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below:
i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
ii. 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;
iii. 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;
iv. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
vii. 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
viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
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currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may reuire the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed.
Delivery of application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction
of law as the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only.
The creditor can not to change the application of the claim.
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.
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.
JUDr. Peter Zajac
Trustee

K051077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mátych Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 216 / 5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/797/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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40OdK/797/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Miroslav Mátych, nar.
20.01.1973, trvale bytom Prievidzská 216/5, Handlová, Slovenská republika (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 27.11.2019, sp. zn. 40OdK/797/2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.12.2019. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Martin Berec, správca, Palackého 85/5, 911 01
Trenčín, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana 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 čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Miroslav Mátych, seated: Prievidzská 216/5, Handlová 972 51, Slovak republic, born: 20.01.1973
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Trenčín, No. 40OdK/797/2019 dated on 27nd of November 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 27st of November
2019. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy
and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims
in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to
the bankruptcy trustee to the address: Mgr. Martin Berec, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, Slovak republic or in
electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its
attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the
application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to
provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted
on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he
prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA).
A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Trenčíne, dňa 27.06.2020
In Trenčín, 27th of June 2020

Mgr. Martin Berec, správca (bankruptcy trustee)

K051078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaman Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tužina 9, 972 14 Tužina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/288/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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: Lukáš Kaman, nar.
22.07.1989, trvale bytom 972 14 Tužina 9, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde
Trenčín pod spisovou značkou 40OdK/288/2020, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
číslo účtu/IBAN: SK7009000000005031257696, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
poznámka: Lukáš Kaman, kaucia na popretie pohľadávky 40OdK/288/2020
V Bánovciach nad Bebravou, 26.06.2020
JUDr. Peter Zajac, správca

K051079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mátych Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 216 / 5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
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Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/797/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/797/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Miroslav Mátych, nar. 20.01.1973, trvale bytom Prievidzská 216/5, Handlová, v zmysle § 167l
ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, vedený v
Tatrabanka, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:
38442018; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K051080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Belaň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 173/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/14/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/14/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Hurtiš správca konkurznej podstaty dlžníka Dušan Belaň, nar. 29.06.1974, trvale bytom Banícka
173/20, Prievidza, ponúka na predaj v I. Ponukovom kole:
Typ súpisovej položky: plastové vrecko s uzáverom o rozmeroch 100x165mm s nápisom "100", plastové vrecko s
uzáverom o rozmeroch 40x80 mm, 2ks prázdnych zatavených striekačiek, plastové vrecko s uzáverom o
rozmeroch 100x165mm, 1ks zlomená zatavená striekačka, 10ks ihiel a 2ks zatavených striekačiek a malé sáčiky
s tlakovým uzáverom Digitálne mikrováhy zn. BEUER. súpisová hodnota: 20.-€, deň zápisu 24.1.2020, dôvod
zápisu: majetok úpadcu, Mena: EUR
Podmienky verejného ponukového konania: · na podávanie ponúk je určených 10 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
· záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz 38K/14/2019 - neotvárať“ na
adresu : Mgr. Martin Hurtiš, SKP, ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza. Ponuka musí obsahovať predmet kúpy
označenie hnuteľnej veci podľa špecifikácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č.103/2020 zo dňa 1.6.2020.
· záujemcovia predložia výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp.
fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby. Zároveň záujemca uvedie mobilný kontakt.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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· spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0908561946
· v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
· otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 10 pracovných dní od skončenia lehoty
na podávanie záväzných ponúk
· úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z
hľadiska výšky ponúkanej ceny
· V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v VUB banke IBAN: SK02
0200 0000 0041 6377 5351 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu (38142019)
· vyhotovenie kúpnej zmluvy a všetky náklady znáša kupujúci v celom rozsahu
· podľa § 167r ods. 2, 4 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oprávnená osoba, tzv. príbuzný dlžníka v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom
dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do 10 kalendárnych dní od skončenia ponukového konania /skončenie ponukového
kola sa určuje na deň otvárania obálok/.
· správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť doručenú ponuku, pokiaľ ju vyhodnotí ako
neprimerane nízku.
· Zároveň záujemca musí predložiť č. účtu, kde sa majú vrátiť finančné prostriedky zaslané na základe
ponukového konania.

K051081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Vorobjov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 472, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1960
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/221/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/221/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci dlžníka: Tibor
Vorobjov, nar. 27. 05. 1960, trvale bytom: 916 38 Beckov 472, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
doručená Prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej sume 39,83 €, ktorá bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 9.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K051082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmara Zemanovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 1516/31, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

124

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/905/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/905/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie druhého kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Dagmara Zemanovičová, nar. 30.4.1959, trvale bytom Švermova 1516/31,
911 01 Trenčín v súlade s ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) vyhlasuje II. kolo ponukového konania na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku SR č. 37/2020 dňa 24.02.2020:
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetom ponukového konania je nasledovný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty:
Číslo súp.
zložky

Popis

Počet

Menovitá
hodnota

Mena

Súpisová
hodnota v €

Dôvod zapísania

2

Akcie v spoločnosti Swiss Fintec Invest AG, so sídlom
Burgstrasse 8, CH-8280 Kreuzlingen, Thurgau,
Switzerland

120

0,25

EURO

30,00

majetok patriaci dlžníkovi
podľa ust. § 167h ods. 1
ZKR

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/905/2019 - ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Dňom zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod..
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený 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. 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 (majetok zverejnený v tomto ponukovom konaní),
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.
4. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
5. 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.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. 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 následne vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
8. 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.
9. Predmet ponukového konania sa predáva tak ako „stojí a leží“.
10. Nadobúdateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom cenného papiera v príslušnom registri.
12. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 042 4440567, alebo na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K051083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pajtinová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové nám. 31 / 31, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/644/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/644/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Veronika Pajtinová, nar. 01.07.1985, bytom Mierové
námestie 31/31, 911 01 Trenčín, SR, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, týmto o z n a m u j e, že končí konkurz, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 28.05.2020

JUDr. Mária Bustinová, správca

K051084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 329/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/104/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/104/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 23.01.2020, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 17.06.2020 a zisťovania majetku správcom, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku,
že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Veronika Lacková, nar. 15.01.1993, trvale
bytom Trhová ulica 329/4, 971 01 Prievidza – Prievidza II Píly, Slovenská republika, sp. zn.
40OdK/104/2020, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K051085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kajsík Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/828/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/828/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto oznamuje zrušenie ponukového konania, vyhláseného na majetok:

Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR ):
Záložné právo:
Zabezpečenie
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:

Pozemok parcely registra „C“
739/34
1740
Zastavaná plocha a nádvorie
190
Slovenská republika
Belá
Belá
Nie
1/6 celku
500,00
áno
Záložné právo na nehnuteľnostiam
Slovenská konsolidačná, a.s.
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Rozhodnutie o záložnom práve zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu
správcu dane reg. č. 9300503/5/2112590/2013 Kav zo dňa 22.05.22013
1288,17 EUR ( prihláška číslo 2 )

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 1
práva:
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:
Rozhodnutie:

Záložné právo na nehnuteľnostiam
SR – Daňový úrad Trenčín
Rozhodnutie o záložnom práve so zákazom nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho
súhlasu správcu dane reg. č. 9300503/5/4995601/2014/ Kav zo dňa 11.11.2014
339,70 Eur ( prihláška číslo 3 ).

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 2
práva:

Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR ):
Záložné právo:
Zabezpečenie
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:
Rozhodnutie:

Pozemok parcely registra „C“
739/35
1267
záhrada
190
Slovenská republika
Belá
Belá
Nie
1/6 celku
162 Belá 943 53, Slovenská republika
500,00 EUR
áno
Záložné právo na nehnuteľnostiam
Slovenská konsolidačná, a.s.
Rozhodnutie o záložnom práve zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu
správcu dane reg. č. 9300503/5/2112590/2013 Kav zo dňa 22.05.22013
1288,17 EUR ( prihláška číslo 2 )

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 1
práva:
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:
Rozhodnutie:

Záložné právo na nehnuteľnostiam
SR – Daňový úrad Trenčín
Rozhodnutie o záložnom práve so zákazom nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho
súhlasu správcu dane reg. č. 9300503/5/4995601/2014/ Kav zo dňa 11.11.2014
339,70 Eur ( prihláška číslo 3 ).

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 2
práva:

Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:

Pozemok parcely registra „C“
739/52
300
vinica
190
Slovenská republika
Belá
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Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR ):
Záložné právo:
Zabezpečenie
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:
Rozhodnutie:

Konkurzy a reštrukturalizácie
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Belá
Nie
1/6 celku
162 Belá 943 53, Slovenská republika
300,00 EUR
áno
Záložné právo na nehnuteľnostiam
Slovenská konsolidačná, a.s.
Rozhodnutie o záložnom práve zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu
správcu dane reg. č. 9300503/5/2112590/2013 Kav zo dňa 22.05.22013
1288,17 EUR ( prihláška číslo 2 )

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 1
práva:
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:
Rozhodnutie:

Záložné právo na nehnuteľnostiam
SR – Daňový úrad Trenčín
Rozhodnutie o záložnom práve so zákazom nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho
súhlasu správcu dane reg. č. 9300503/5/4995601/2014/ Kav zo dňa 11.11.2014
339,70 Eur ( prihláška číslo 3 ).

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 2
práva:

Nehnuteľnosť:
Rodinný dom
Súpisné číslo:
162
Postavený
na
parcele 739/34
číslo:
Výmera ( v m2 ):
1740
Druh stavby:
Rodinný dom
Popis stavby:
Dom
Lista vlastníctva č.:
190
Štát:
Slovenská republika
Obec:
Belá
Katastrálne územie:
Belá
Znalecké ohodnotenie:
Nie
Vlastnícky podiel:
1/6 celku
Adresa:
162 Belá 943 53, Slovenská republika
Hodnota ( EUR ):
4000,00 EUR
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:
áno
Zabezpečenie
Druh zabezpečenia:
Záložné právo na nehnuteľnostiam
Zabezpečený veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s.
Rozhodnutie:
Rozhodnutie o záložnom práve zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu
správcu dane reg. č. 9300503/5/2112590/2013 Kav zo dňa 22.05.22013
Zabezpečované
1288,17 EUR ( prihláška číslo 2 )
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 1
práva:
Druh zabezpečenia:
Zabezpečený veriteľ:
Rozhodnutie:

Záložné právo na nehnuteľnostiam
SR – Daňový úrad Trenčín
Rozhodnutie o záložnom práve so zákazom nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho
súhlasu správcu dane reg. č. 9300503/5/4995601/2014/ Kav zo dňa 11.11.2014
339,70 Eur ( prihláška číslo 3 ).

Zabezpečované
pohľadávky:
Poradie zabezpečovacieho 2
práva:
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a to bez určenia víťaza ponukového konania. Zložené preňažné prostriedky budú záujemcom vrátené.

K051086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bujalková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Livina 46, 956 32 Livina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/281/2020 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/281/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu – JUDr. Bohuslav Gelatka,
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v pondelok až v piatok vždy od 9.00 do 15.00
hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle: 0911 516 890.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K051087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bujalková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Livina 46, 956 32 Livina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/281/2020 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/281/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca týmto oznamujem podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR, je vedený v
Fio banke, a.s., č.ú.: SK04 8330 0000 0025 0140 9831. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K051088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bujalková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Livina 46, 956 32 Livina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/281/2020 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/281/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa
12.06.2020, spis. zn. 38OdK/281/2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 116/2020 zo dňa
18.06.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mária Bujalková, rod. Kohútová, nar. 22.01.1964, trvale
bytom 956 32 Livina 46, Slovensko (ďalej len „dlžník“). V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam
zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
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Slovenská republika. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku
prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88
Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·

·

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

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
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
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veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
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 Trenčín, file No. 38OdK/281/2020 published in
Commercial Journal No 116/2020 on 18th of June 2020, the bankruptcy was declared on the estate of debtor:
Mária Bujalková, date of birth 22.01.1964, residence 956 32 Livina 46, Slovak republic (hereinafter only “debtor”).
According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic. 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.
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:
·
·
·
·
·
·
·
·

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

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy truste 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.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust truste to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca / trustee
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K051089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerko Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horovce 217, 020 62 Horovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/271/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/271/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 v postavení správcu dlžníka: Viliam Majerko,
nar. 28.2.1960, trvale bytom 020 62 Horovce 217, (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal
Okresný súd Trenčín, sp. zn. 40OdK/271/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie
okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 09.06.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú
povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín,
IČO: 42 316 898, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanieje oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
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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 insolvency
liquidator of the debtor Viliam Majerko, born 28.02.1960, Horovce 217, 020 62 Horovce (hereinafter referred to as
"debtor") i am obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Trenčín (District Court), No.
40OdK/271/2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court was published in Business Journal 09.06.2020. 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: JUDr. Juraj Macík,
správca, seated: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, or in electonic form to trustee´s electronic
mail box by usings pecial 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 claimin to the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the
creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other
rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are available to
the
creditor
on
the
Ministry
of
Justice
of
the
Slovak
Republic
website:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. The basic requirements
of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each
assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal
reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured
creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity
or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures
the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a
debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied
in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The
voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by
the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
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BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Juraj Macík, správca / insolvency liquidator

K051090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerko Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horovce 217, 020 62 Horovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/271/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/271/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca
dlžníka: Viliam Majerko, nar. 28.2.1960, trvale bytom 020 62 Horovce 217, v zmysle § 167l ods. 5 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) za primeraného
použitia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK18 8330 0000
0026 0175 4333; variabilný symbol je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:
012; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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. Juraj Macík, správca

K051091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerko Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horovce 217, 020 62 Horovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/271/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/271/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, správca
dlžníka: Viliam Majerko, nar. 28.2.1960, trvale bytom 020 62 Horovce 217, oznamuje, že účastníci konania, ich
zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu na žiadosť nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.30 hod.
do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.30 hod..
Toho, kto požiada o nahliadnutie do spisu, správca zapíše do poradovníka. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
prijíma správca písomne v sídle kancelárie správcu, telefonicky na tel.: 0915 265 310, alebo e-mailom na adrese:
spravca@maciklegal.sk
JUDr. Juraj Macík, správca

K051092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čičmanec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liešťany 21, 972 27 Liešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/144/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/144/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA
JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Jozef Čičmanec, nar. 08.09.1967, trvale bytom 972 27 Liešťany 21 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade
s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho
konkurzu.
Správca v tomto ponukovom konaní speňažuje nehnuteľné veci vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
1)
Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 299 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres Prievidza,
obec Čavoj, katastrálne územie Čavoj:
Pozemky:
Por. č.
1.

Parcelné číslo
202/3

Výmera v m²
279

Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie

Spoluvlastnícky podiel
1/3

Stavby:
Por. č.
1.

Súpisné číslo
118

Na parcele číslo
202/3

Popis stavby
Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel
1/3

(ďalej ako „Predmet speňaženia 1“)
2)
Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 300 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres Prievidza,
obec Čavoj, katastrálne územie Čavoj:
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Pozemky:
Por. č.
1.
2.
3.
4.

Parcelné číslo
2645
2645
2932
2932

Výmera v m²
5625
5625
1365
1365

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

Spoluvlastnícky podiel
1/84
1/252
1/84
1/252

(ďalej ako „Predmet speňaženia 2“)
3)
Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1435 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Čavoj, katastrálne územie Čavoj:
Por. č.
1.
2.

Parcelné číslo
1605
1605

Výmera v m²
1238
1238

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda

Spoluvlastnícky podiel
1/28
1/84

(ďalej ako „Predmet speňaženia 3“)
4)
Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1620 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Čavoj, katastrálne územie Čavoj:
Por. č.
1.
2.
3.

Parcelné číslo
1610/11
1610/12
1610/13

Výmera v m²
302
302
302

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Spoluvlastnícky podiel
1/3
1/3
1/3

(ďalej ako „Predmet speňaženia 4“)
Každý jeden z Predmetov speňaženia uvedený pod č. 1 až č. 4 je samostatným predmetom speňaženia.
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v písomnej
forme v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Jozef Čičmanec – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: JUDr. Juraj Macík, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb,
2. Označenie predmetu kúpy – konkrétneho jedného predmetu speňaženia, 2 a viacerých predmetov
speňaženia alebo všetkých predmetov speňaženia,
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie predmetu speňaženia (v prípade záujmu o viaceré predmety
speňaženia musí byť kúpna cena uvedená samostatne pre jednotlivé predmety speňaženia a musí byť
samostatne zaplatená záloha na kúpnu cenu),
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu,
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5. Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu, ktorá sa musí rovnať sume celej ponúkanej kúpnej ceny,
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu,
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
8. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať,
9. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ predmetu(ov) speňaženia
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu(ov) speňaženia, ako aj všetky náklady spojené vykonaním
zmien v evidencii vedenej na príslušnej správe katastra,
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v uvedených podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na
rovnaký predmet ponukového konania; v opačnom prípade správca nebude prihliadať na žiadnu z viacerých
ponúk toho istého záujemcu.
III. Lehota na doručenie ponúk
Lehota na doručenie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný.
Bezodkladne po vyhodnotení ponúk správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou za konkrétny
predmet kúpy v súlade s podmienkami tohto ponukového konania.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké peňažné plnenie, rozhodne žreb správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu uhradená.
Zálohu na kúpnu cenu, rovnajúcu sa celej výške ponúknutej kúpnej ceny, je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK18 8330 0000 0026 0175 4333, VS: 007, Poznámka: „PK Jozef Čičmanec 1“ pre Predmet
speňažovania 1, „PK Jozef Čičmanec 2“ pre Predmet speňažovania 2, „PK Jozef Čičmanec 3“ pre Predmet
speňažovania 3, „PK Jozef Čičmanec 4“ pre Predmet speňažovania 4, v lehote na predkladanie ponúk.
Okrem fotodokumentácie Predmetu speňaženia 1, správca ďalšie informácie o predmetoch speňažovania nemá,
a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti o ďalšie informácie nereagovať.
VI. Zmluvná pokuta
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom kúpnu
zmluvu, správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
JUDr. Juraj Macík, správca
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K051093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tuhela Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Trenčín -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/58/2020 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/58/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Ján Tuhela, nar. 03.02.1976, trvale bytom Trenčín týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č.
7/2005 Z.z. ZKR druhé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
1. Škoda Felicia, VIN: TMBEFF613X0110910, EvČ: TN 220 GB

nezistený

Ojazdené, v premávke

1/1 200,00 €

Ohliadka vozidla je možná v Trenčíne v pracovných dňoch v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod. po
prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 24.07.2020 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA38OdK/58/2020- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát.nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk, t.j. do 24.07.2020 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 24.07.2020 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od
otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Martina Válková, správca

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

141

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

K051094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katona Florián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 2486 / 33, 940 53 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1951
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/58/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/58/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Florián Katona,
Sitnianska 33, 940 53 Nové Zámky, nar.: 17.07.1951, (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1
v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním peňažnú pohľadávku .
I. Predmet predaja:

Peňažná pohľadávka:
Celková suma v €
1.260,- €

Mena
EURO

Právny dôvod vzniku
Náhrada škody, bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia

Dlžník
Mesto Nitra

Pohľadávka je vymáhaná na Okresnom súde Nitra v konaní pod sp. zn. 9C/94/2017 pričom nie je právoplatné
rozhodnutie.
(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
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7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Florián
Katona – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK86 8330 0000 0025 0178 5685, vedený vo Fio banka, a.s., VS: 394,
Poznámka: PK Florián Katona, v lehote na predkladanie ponúk.
Poučenie: Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné
žiadosti o ďalšie informácie nereagovať.

SKP, k.s., správca dlžníka Florián Katona

K051095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dáša Kocianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mrázová 380/6, 949 01 Nitra - Drážovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1973
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/38/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/38/2019
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Dáša Kocianová, nar. 25.04.1973, bytom Mrázová
380/6, 949 01 Nitra - Drážovce (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167q a v súvislosti s § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je peňažná pohľadávka, ktorá bola zverejnená
v Obchodnom vestníku č. 47/2020 dňa 09.03.2020, K021653.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú peňažnú pohľadávku:
Typ súpisovej zložky:

Peňažná pohľadávka

Právny dôvod
Dlžník:
vzniku:

Popis:

Súpisová
hodnota
majetku:

Kúpna zmluva Tomáš Kántor, r. č. Dňa 03.12.2018 bolo zo strany úpadcu prepísané osobného motorové
zo
dňa XXXXXX/XXXX,
trvale vozidlo Škoda Octavia, VIN: TMBHS61Z872093488, EČ: NZ318GU na p.
28.10.2018
bytom Bernolákova 13, Tomáša Kántora na základe kúpnej zmluvy zo dňa 28.10.2018 na ODI v
941 07 Veľký Kýr
Nitre, kde úpadca požiadal o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel č.
6261. Kupujúci do dnešného dňa neuhradil kúpnu cenu ani len z časti.
EUR

Celková
suma:

4 500 4 500
EUR

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná peňažná pohľadávka:
· Kúpna zmluva zo dňa 28.10.2018 Dňa 03.12.2018 bolo zo strany úpadcu prepísané osobného
motorové vozidlo Škoda Octavia, VIN: TMBHS61Z872093488, EČ: NZ318GU na p. Tomáša Kántora
na základe kúpnej zmluvy zo dňa 28.10.2018 na ODI v Nitre, kde úpadca požiadal o vykonanie
zmeny v evidencii vozidiel č. 6261. Kupujúci do dnešného dňa neuhradil kúpnu cenu ani len
z časti.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 32OdK/38/2019 – 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. Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 3 375,00,- €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
32OdK/38/2019 a priezvisko (resp. obchodné meno) 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 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
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Deň vydania: 01.07.2020

K051096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Lakatošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Seč 156, 935 31 Dolná Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1977
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: 29OdK/117/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/117/2020
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: Mária Lakatošová, nar.:
12.10.1977, bytom Dolná Seč 156, 935 31 Dolná Seč, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra,
č.k.: 29OdK/117/2020-18 zo dňa 06.05.2020, zverejnené v OV č. 90/2020 dňa 13.05.2020, majetok dlžníčky
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 č.k.: 29OdK/117/2020-18 zo
dňa 06.05.2020 na dlžníčku: Mária Lakatošová, nar.: 12.10.1977, bytom Dolná Seč 156, 935 31 Dolná Seč,
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.

K051097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Lišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrová 6, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/56/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/56/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DRAŽBY

v zmysle ust. § 24 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoDD“)

Dražobník:

Obchodné meno:

LEGES Recovery k.s.
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So sídlom:

Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

47 982 586

Zapísaná v registri:

ORSR Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 604/S

Za spoločnosť:

JUDr. Peter Hunák, PhD., komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

Deň vydania: 01.07.2020

Darina Lišková, rod. Galbavá
bytom Štúrova 6, 949 11 Palárikovo
nar. 08.08.1964
r. č. XXXXXX/XXXX

Navrhovateľ dražby:

Obchodné meno:

LEGES Recovery k.s.

So sídlom:

Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

47 982 586

Zapísaná v registri:

ORSR Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 604/S

Za spoločnosť:

JUDr. Peter Hunák, PhD., komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

Darina Lišková, rod. Galbavá
bytom Štúrova 6, 949 11 Palárikovo
nar. 08.08.1964
r. č. XXXXXX/XXXX

Dátum konania opakovanej dražby:

25.06.2020

Čas otvorenia opakovanej dražby:

09:00 hod.

Miesto konania opakovanej dražby:
Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Notársky úrad Banská Bystrica, JUDr. Zora Belková, Notár, Na
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Poradové číslo kola opakovanej dražby:

Deň vydania: 01.07.2020

2. kolo dražby

Predmet opakovanej dražby:

Stavby:
Postavená na pozemku parc. č.

Popis stavby

Súp. č. LV č.

1908/325

Rodinný dom

964

390

Štát,
Obec,
Spoluvl. podiel
Kat. územie, Ulica, Orientačné č. vchodu
SR, Palárikovo, k.ú. Palárikovo Štúrova, 964/6
1/2

Pozemky:
Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

LV č.

1908/197
1908/325

záhrada
zastavaná plocha a nádvorie

664
336

390
390

Štát,
Obec,
Spoluvl. podiel
Kat. územie
SR, Palárikovo, Palárikovo
1/2
SR, Palárikovo, Palárikovo
1/2

Popis predmetu opakovanej dražby:
Rodinný dom:
Prízemný, nepodpivničený objekt, ku ktorému je v zadnej časti pristavený sklad a maštaľ. V dome sa nachádza: 3
izby, závetrie, zádverie, kuchyňa, kúpeľňa, komora .Dom nemá prevádzkové plochy. Nakoľko dom nemá viac ako
tri samostatné byty, viac ako dve nadzemné podlažia a podkrovie, má samostatný vstup z verejnej komunikácie,
hodnotí sa ako rodinný, jednobytová budova. Objekt založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou
proti zemnej vlhkosti, podmurovka omietaná, priemernej výšky do 1m. Krov valbový so škridlovou krytinou
jednodrážkovou, klampiarske konštrukcie strechy žľaby a zvody z pozinkovaného plechu, oplechovanie parapetov
plechom hliníkovým. Vonkajšie omietky od ulice brizolitové, ostatné vápenno cementové. Murivo tehlové hr. 3040cm, stropy trámčekové s rovným podhľadom, vnútorné omietky hladké. Podlahy obytných miestností väčšinou z
veľkoplošných laminátových parkiet, v jednej izbe cementový poter, ostatných miestnosti z cementového poteru.
Okná plastové, vonkajšie plastové rolety, dvere vstupné plastové, interiérové hladké plné alebo presklené.
Zavedená svetelná aj motorická elektroinštalácia s poistkami, rozvod studenej a teplej vody z elektrického
zásobníkového ohrievača inštalovaného v kúpeľni. Vykurovanie lokálne plynovými kachľami. V kuchyni je
kuchynská linka na báze dreva š. 2,40 m so smaltovaným drezom, výtoková batéria páková, plynový šporák s
elektrickou rúrou, odsávač pár, keramický obklad. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, splachovacia záchodová
misa, keramický obklad stien aj vane, 1x výtoková batéria páková so sprchou. Dom je napojený na rozvod
elektrickej energie vzdušnou prípojkou zo stĺpa elektrického vedenia na ulici, rozvod zemného plynu, meranie na
fasáde domu, verejný vodovod a kanalizáciu. Stavebné ani užívacie povolenie nie je k dispozícii. Podľa údajov
evidovaných obcou sa dom užíva od r. 1964, tj. 55 rokov. Podľa môjho posúdenia použitých konštrukcií a
materiálov, technického stavu prvkov dlhodobej životnosti, uvedený údaj zodpovedá skutočnosti. V dome vr.
2013, podľa údajov zadávateľa, bolo menené okná, čiastočne plávajúce podlahy, ohrievač TÚV, výtokové batérie.
Obhliadkou bolo ďalej zistené, že v dome je vlhké murivo nad podlahami, v kútoch obytných miestností, v kúpeľni,
kde sú steny pokryté plesňou. Kúpeľňa a kuchyňa sú neudržiavané so starými zariaďovacími predmetmi. V
prednej izbe zatečený strop. Opadávajú vonkajšie omietky nad podmurovkou. Predpokladanú životnosť domu
odhadujem na 90 rokov.

Sklad:
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Deň vydania: 01.07.2020

Prízemný, nepodpivničený objekt postavený medzi rodinným domom a maštaľou. Založený na základových
pásoch bez podmurovky. Murivo tehlové hr. do 30cm. Krov pultový s krytinou z AZC vlnoviek, bez vonkajších
omietok. Strop trámčekový s rovným podhľadom, vnútorné omietky hladké. Podlaha z cementového poteru. Okno
dvojité, dvere latové. Zavedená svetelná elektroinštalácia. Objekt je neudržiavaný, poškodená strešná krytina,
prehnité okno a dvere, vnútorné omietky zo strany rodinného domu sú opadané, murivo vlhké. Objekt postavený
cca v r. 1970, predpokladaná životnosť 55 rokov.

Maštaľ:
Prízemný, nepodpivničený objekt pristavený ku skladu. Murivo tehlové hr. 15cm, bez stropu. Krov sedlový s
krytinou z AZC vlnoviek, bez omietok. Podlaha zem. Okno jednoduché. Zavedená svetelná elektroinštalácia.
Dvere latové. Doklad o veku nie je k dispozícii. Objekt pravdepodobne postavený spolu so skladom. Nie je
udržiavaný. Krov prehnitý, krytina poškodená, chýbajú omietky, dvere prehnité. Predpokladanú životnosť
odhadujem 55 rokov.
Pozemky:
Pozemok sa nachádza v zastavanom rovinatom území obce Palárikovo, na okraji obce, šírka cca 16,0 - 16, 50 m,
dĺžka cca 63,0 m. Prístup po spevnenej komunikácii. Možnosť napojenia na rozvod elektrickej energie, zemného
plynu, verejný vodovod, kanalizáciu, telefón

Práva a záväzky viaznuce na predmete opakovanej dražby:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
2
Poznámka:
Exekútorský úrad JUDr. Šupa Miroslav Nitra upovedomuje o začatí exekúcie podľa 272EX 312//19-16 zo dňa
5.6.2019 na vymoženie pohľ. v prospech oprávneného Intrum Slovakia s.r.o. na nehn. par. reg.C-KN
1908/197,1908/325 a stavbu na par.1908/325 sč.964 zriadením exekučného záložného práva

ČASŤ C: ŤARCHY
2
Exekútorský úrad JUDr. Miroslav Šupa Nitra vydáva exekučný príkaz podľa 272EX 312/19 zo dňa 10.10.2019 a
opravy zo dňa 17.10.2019 na vymoženie pohľ.v prospech oprávneného Intrum Slovakia s.r.o. na nehn. par. reg.
C-KN 1908/197,1908/325 a stavbu na par.1908/325 sč. 964 zriadením exekučného záložného práva Z-6598/2019
- č. zmeny 2719/2019,

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 167f ods. 4 ZKR exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením
konkurzu zaniká

Spôsob stanovenia ceny predmetu opakovanej dražby:

Meno znalca:

Ing. Štefan Motúz
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Znalecký posudok:

145/2019

Deň vydania: 01.07.2020

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku: 28.09.2019
Všeob. cena stanovená znal. posudkom: 15 000,00 EUR

Najvyššie podanie:

15 500,00 EUR

Označenie licitátora:
Mgr. Zuzana Gregorová, nar.: 18.09.1986, trvale bytom: Ul. Martina
Sokola 37, 976 96 Medzibrod, č. OP: XXXXXXXX

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný doplatiť rozdiel zloženej zábezpeky a ceny
dosiahnutej vydražením dražobníkovi na účet vedený vo FIO banke, a.s., č. účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029
0130 7180, pod variabilným symbolom 08081964, správa pre prijímateľa: "Lišková 31OdK/56/2017-dražba" do
15 dní po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započíta do ceny dosiahnutej vydražením.

Námietky proti priebehu opakovanej dražby neboli vznesené.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
V zmysle ust. § 21 ods. 2 ZoDD V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené
ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby
určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov
odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide
o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
V zmysle ust. § 21 ods. 3 ZoDD Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ods. 2, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
V zmysle ust. § 21 ods. 4 ZoDD Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ods. 2 sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ods 2.
V zmysle ust. § 21 ods. 5 ZoDD Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
V zmysle ust. § 21 ods. 6 ZoDD Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby,
ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a
ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Banskej Bystrici dňa 25.06.2020
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Deň vydania: 01.07.2020

LEGES Recovery k.s.,
správca konkurznej podstaty úpadcu
Darina Lišková
za spoločnosť: JUDr. Peter Hunák, PhD. komplementár

K051098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoóšová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andyho 776/26, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/109/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/109/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 27OdK/109/2020 zo dňa 17.04.2020 konkurz
na majetok dlžníka : Adriana Šoóšová, nar. 26.08.1967, bytom Želiezovce, Adyho č. 776/26 a súčasne ustanovil
do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940
02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2020 dňa
24.04.2020. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 25.04.2020 sa považuje
konkurz za vyhlásený.
V zmysle § 167v ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.“ Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka
zo dňa 03.01.2020, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa
03.01.2020, a ďalej podľa doručených súčinností tretích osôb a vyhlásení dlžníka na osobnom stretnutí so
správcom dňa 18.05.2020 , správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v
zmysle ustanovenia §167h ZKR a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v súlade s ustanovením §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Adriana Šoóšová,
nar. 26.08.1967, bytom Želiezovce, Adyho č. 776/26, sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §167b ods. 1, ust.
§167c ods. 2 a 3 a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.
V Nových Zámkoch, dňa 26.06.2020
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K051099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Adamiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Kosihy 171, 943 61 Malé Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1966
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Obchodné meno správcu:
JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/159/2020 S1980
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/159/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie Kossutha 3087/133, Komárno
945 01, počas pracovných dní, v úradných hodinách od 8.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovu adresu: judr.vans.skp@gmail.com,
alebo na čísle mobilného telefónu: 0907 920 950.

K051100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Adamiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Kosihy 171, 943 61 Malé Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1966
Obchodné meno správcu:
JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/159/2020 S1980
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/159/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznamujeme v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania 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, je vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., IBAN: SK08 0900 0000 0051 6706 1625. Preddavok možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.

K051101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 351, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1985
Obchodné meno správcu:
JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/168/2020 S1980
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/168/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznamujeme v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania 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, je vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., IBAN: SK08 0900 0000 0051 6706 1625. Preddavok možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.
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K051102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 351, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1985
Obchodné meno správcu:
JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/168/2020 S1980
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/168/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie Kossutha 3087/133, Komárno
945 01, počas pracovných dní, v úradných hodinách od 8.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovu adresu: judr.vans.skp@gmail.com,
alebo na čísle mobilného telefónu:0907 920 950.

K051103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bibiána Pospiechová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vozokany 102, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/85/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/85/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Bibiána Pospiechová, nar. 26.01.1976,bytom Vozokany 102, 956 05
Vozokany, spisová značka 27OdK/85/2020, v zmysle ust. §-u 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku konkurznej podstaty.

Do zoznamu nákladov konkurzu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra.

Termín na nahliadnutie do zoznamu nákladov konkurzu možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č.
0948/400 970 alebo mailom na adrese: spravca@spravca.info

V Nitre dňa 26.06.2020

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

K051104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Lauková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 596, 951 42 Zbehy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1958
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/14/2018 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/14/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania

Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
Nehnuteľnosti:

Okres: Nitra
Obec: Zbehy
Katastrálne územie: Zbehy

LV č. 3731
- parcela registra „C-KN“ č. 900/4, výmera v m2: 80, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky
podiel: ½

LV č. 2280
- parcela registra „C-KN“ č. 900/4, popis stavby: predajný stánok so súpisným číslom 747, spoluvlastnícky podiel:
1/1

(ďalej len „Predmet ponukového konania“)
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1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2,
t.j. lehoty na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami
podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.

Podmienky ponukového konania

A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.

B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.

C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 27OdK/14/2018
– ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.

E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.

G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.

I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších
rolanddiosi@gmail.com

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej

adrese:

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

K051105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chyzerovecká 82/149, 953 01 Zlaté Moravce - Chyzerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/3/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní. JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom: ul. Podzámska 32, 940 01 Nové
Zámky, správca úpadcu Július Baláž, nar. 06.08.1964, bytom Chyzerovecká 82/149, 953 01 Zlaté Moravce –
Chyzerovce, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu, uvedeného
v súpise majetku všeobecnej podstaty. Hnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty, podliehajúci tomuto
ponukovému konaniu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 61/2020 (K027388) zo dňa 27.03.2020 a jedná sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 nasledovný majetok:
Súp.
zložka
č.
1.

Popis

Stav
Výrobné číslo
opotrebovanosti

Osobné
motorové jazdené
vozidlo
Hyundai
Accent, rok výroby
1996

Evidenčné
číslo

KMHVA31NPVU212611 ZM 564 BF

Kde sa vec Súpisová
nachádza
hodnota
U dlžníka

350,00 €

Minimálna ponuka pre
I. kolo ponukového
konania
350,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je oprávnený predložiť cenovú ponuku na kúpu hnuteľného majetku úpadcu vo výške
zodpovedajúcej minimálne 100% súpisovej hodnote majetku. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu musí byť zložená záujemcom na účet správcu vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s.
pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, inak sa na ponuku neprihliada. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá cena. Záujemcom, ktorých ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná bude záloha vrátená na ich účet
v lehote 3 dní od ukončenia ponukového konania.
2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, ul. Podzámska 32,
940 01 Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 29OdK/3/2020 - neotvárať. Ponuka
musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh cenovej ponuky pre
každú súpisovú zložku osobitne; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu
(,ak takúto záujemca má) resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra nie starší ako tridsať dní, občan - nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného občianskeho
preukazu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na číslo tel.: 035/6428072 alebo
0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk
4. Obhliadku je možné vykonať vždy po predchádzajúcej dohode so správcom.
5. Ponukové konanie končí dňa 17.07.2020 o 15:00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa
uskutoční v ten istý deň o 15:30 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. Podzámska 32, Nové Zámky.
Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do troch pracovných dní od otvorenia obálok.
6. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade zhody návrhov je
rozhodujúci skorší čas podania ponuky.
7. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
9. Odovzdanie veci a náklady s tým súvisiace vrátane správnych poplatkov znáša nadobúdateľ, t.j. úspešný
uchádzač.
10. Za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu a prevziať predmet ponukového konania úspešným
uchádzačom bude voči tomuto uplatnená zmluvná pokuta vo výške zloženej zálohy na kúpnu cenu. Zmluvná
pokuta bude zaradená do konkurznej podstaty a použitá pre uspokojenie veriteľov dlžníka.
11. Uchádzač predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania
V Nových Zámkoch, dňa 26.06.2020
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca
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K051106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biringerova 894/7, 949 01 Nitra - Chrenová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/260/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/260/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní. JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom: ul. Podzámska 32, 940 01 Nové
Zámky, správca úpadcu Ing. Ján Čižmárik, nar. 20.07.1953, bytom Biringerova 894/7, 949 01 Nitra – Chrenová,
v súlade s ustanovením § 167n ods. 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje vyhlásenie
I. kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku úpadcu, uvedeného v súpise majetku
všeobecnej podstaty. Nehnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty, podliehajúci tomuto ponukovému
konaniu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 76/2020 (K033010) zo dňa 21.04.2020 a jedná sa o nasledovný
majetok:
NEHNUTEĽNOSTI
Pozemky
Súp. Druh
zl. č.
1

Ostatná
plocha

Výmera Štát

223 m2 Slovenská
republika

Obec Názov
katastrálneho
územia
Nitra Chrenová

Číslo Parc.č.: Spoluvlastnícky
LV
podiel

Súpisová
hodnota

3225

150,00 €

305/60 1/8

Minimálna ponuka pre
I. kolo ponukového
konania
150,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je oprávnený predložiť cenovú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku úpadcu vo výške
zodpovedajúcej minimálne 100% súpisovej hodnote majetku. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu musí byť zložená záujemcom na účet správcu vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s.
pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, inak sa na ponuku neprihliada. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá cena. Záujemcom, ktorých ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná bude záloha vrátená na ich účet
v lehote 3 dní od ukončenia ponukového konania.
2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, ul. Podzámska 32,
940 01 Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 29OdK/260/2019 - neotvárať. Ponuka
musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh cenovej ponuky pre
každú súpisovú zložku osobitne; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu,
resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra
nie starší ako tridsať dní, občan - nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného občianskeho preukazu. Na obálky,
ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na číslo tel.: 035/6428072 alebo
0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk
4. Obhliadku je možné vykonať vždy po predchádzajúcej dohode so správcom.
5. Ponukové konanie končí dňa 20.07.2020 o 15:00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa
uskutoční v ten istý deň o 15:30 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. Podzámska 32, Nové Zámky.
Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do troch pracovných dní od otvorenia obálok.
6. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade zhody návrhov je
rozhodujúci skorší čas podania ponuky.
7. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.
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8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
9. Odovzdanie veci a náklady s tým súvisiace vrátane správnych poplatkov znáša nadobúdateľ, t.j. úspešný
uchádzač.
10. Za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu cenu a prevziať predmet ponukového konania úspešným
uchádzačom bude voči tomuto uplatnená zmluvná pokuta vo výške zloženej zálohy na kúpnu cenu. Zmluvná
pokuta bude zaradená do konkurznej podstaty a použitá pre uspokojenie veriteľov dlžníka.
11. Uchádzač predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania
V Nových Zámkoch, dňa 26.06.2020
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K051107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potocsková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorská 1405/1, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1944
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/156/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/156/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Boženy Němcovej
13, 949 01 Nitra, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca dlžníka Oľga
Potocsková, nar. 30.05.1944, trvale bytom Dvorská 1405/1, 945 01 Komárno (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k. s.,
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 02/5752 7700.

V Nitre, dňa 26.06.2020
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K051108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potocsková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorská 1405/1, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1944
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/156/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/156/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Boženy Němcovej
13, 949 01 Nitra, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca dlžníka Oľga
Potocsková, nar. 30.05.1944, trvale bytom Dvorská 1405/1, 945 01 Komárno (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na
bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s., v nasledovnom tvare:

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

V Nitre, dňa 26.06.2020
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K051109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potocsková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorská 1405/1, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1944
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/156/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/156/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Oľga Potocsková, nar. 30.05.1944, trvale bytom Dvorská 1405/1, 945 01 Komárno (ďalej aj ako len „Dlžník“),
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn.: 30OdK/156/2020 zo dňa 05.06.2020, bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03
Bratislava, IČO: 46 333 908, Slovenská republika, so sídlom správcovskej kancelária Boženy Němcovej 13, 949
01 Nitra, bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR č.: OV 118/2020 zo dňa 22.06.2020.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Nitra, proc. no. 28OdK/114/2020, dated on 5th June 2020 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Oľga Potocsková, Dvorská 1405/1, 945 01 Komárno, Slovak Republic, date of
birth: 30th May 1944 and our company HMG Recovery, k.s., registered office at Červeňova 14, 811 03
Bratislava, with registered office Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra Slovak Republic, company
identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak Republic No.: OV 118/2020
dated on 22nd June 2020.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
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This resolution of the District Court Nitra became valid on 23th June 2020. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra, Slovenská republika.

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

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

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

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

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

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

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra, the Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
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surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

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

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

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

161

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

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

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

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

JUDr. Róbert Száraz
HMG Recovery, k. s., správca dlžníka /the bankruptcy trustee

K051110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Békési Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 56, 945 01 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1967
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/21/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/21/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Ján Békési, nar. 26.06.1967, bytom
Zlatná na Ostrove 56 (ďalej len „Dlžník“), vylučuje majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty majetku
dlžníka pod poradovým číslom 1., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 36/2020 pod K016602 dňa
21.02.2020 z dôvodu, že sa predmetnú hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarilo speňažiť ani v 3. kole
ponukového konania, v súlade s ustanovením § 167p ods. 2 ZKR prestáva podliehať konkurzu. Žiadny z veriteľov
prihlásenej pohľadávky neprejavil záujem o hnuteľnú vec do desiatich dní od skončenia 3. kola ponukového
konania.

Por. Popis
č.
veci

hnuteľnej VIN

Rok
výroby

Stav opotrebenia podľa informácií od Dlžníka
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VOLKSWAGEN
PASSAT
WVWZZZ3BZXP132390 1998
Strieborná metalíza
svetlá

Deň vydania: 01.07.2020

Pojazdné;
opotrebené;
poškodené;
porucha
motoru
1
500,00
a svetlometov nefunkčné centrálne zamykanie, vymenené
EUR
blatníky a zadné dvere, stav odometra cca 400 000 km

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

K051111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HLIVASPOL, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Forgáchova bašta 7, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 554 367
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/2/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/2/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: HLIVASPOL, s. r. o. „v konkurze“, so sídlom: Forgáchova
bašta 7, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 554 367, (ďalej v texte len „Úpadca“), Okresný súd Nitra Uznesením zo
dňa 26.02.2020 č. k. 30K/2/2019-232, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 43/2020 zo dňa
03.03.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 19.03.2020, odvolal z funkcie správcu: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský,
so sídlom kancelárie: Radlinského 5, 949 01 Nitra, IČO: 41 822 773, a ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Erik
Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu: S1477.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 v spojení s ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania pri
popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK14 7500 0000 0040 2817 2726. Preddavok na trovy konania možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Konkurz
HLIVASPOL, s.r.o.“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie
popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K051112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HLIVASPOL, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Forgáchova bašta 7, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 554 367
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/2/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/2/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 01.07.2020

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 30K/2/2019 na majetok úpadcu HLIVASPOL,
s. r. o. „v konkurze“, so sídlom: Forgáchova bašta 7, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 554 367, (ďalej v texte len
„Úpadca“), správca konkurznej podstaty: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 40 046 966, značka správcu: S1477, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty, o nasledovné nové súpisové zložky majetku:
HNUTEĽNÁ VEC - PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ:
Číslo
súpisovej
Súpisová
Popis:
zložky
hodnota
Vrátený súdny poplatok v zmysle Uznesenia Krajského súdu v Nitre č. k. 11S/110/2017 – 2020
40.
63,30 €
zo dňa 06.12.2019
Deň zapísania majetku:
25.6.2020
Dôvod zapísania majetku:
§ 67 ods. 1 písm. a) Zákona č. 7/2005 Z.z.

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K051113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikovo ..., 941 01 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/82/2020 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/82/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Darina
Borková, nar. 17.08.1974, Obec Palárikovo, 94111 Palárikovo, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 22.06.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec PSČ:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 542097902 Boulevard
SA
Haussmann

1

Štát

Prihlásená suma – Celková
suma
Paríž 750 09 Francúzsko 775,38 €

Mgr. Lukáš Reguli, správca

K051114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Balogh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okánikovo 43, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/160/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/160/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Číslo
súpisovej
položky
majetku

Deň vydania: 01.07.2020

29OdK/160/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisnej
Druh
Výmera
položky
pozemku
(m²)
majetku

Štát,
Obec

Názov
katastrálneho
územia

Číslo Parcelné Prcela
LV
číslo
registra

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota

1

Nehnuteľná
vec

Trvalý
trávny
porast

686

SR, Tôň

Tôň

387

571

"E"

19/576

67,00 €

2

Nehnuteľná
vec

Orná pôda

3845

SR, Tôň

Tôň

387

572

"E"

19/576

380,00 €

3

Nehnuteľná
vec

Trvalý
trávny
porast

899

SR, Tôň

Tôň

387

573

"E"

19/576

88,00 €

Orná pôda

2898

SR, Tôň

Tôň

387

574

"E"

19/576

286,00 €

Orná pôda

867

SR, Tôň

Tôň

387

653

"E"

19/576

85,00 €

Orná pôda

6082

SR, Tôň

Tôň

387

654

"E"

19/576

601,00 €

Orná pôda

2284

SR, Tôň

Tôň

387

900

"E"

19/576

226,00 €

4
5
6
7

Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec

8

Nehnuteľná
vec

Trvalý
trávny
porast

1633

SR, Tôň

Tôň

387

901

"E"

19/576

161,00 €

9

Nehnuteľná
vec

Orná pôda

1101

SR, Tôň

Tôň

387

902

"E"

19/576

108,00 €

10

Nehnuteľná
vec

390

SR, Tôň

Tôň

387

903/100

"E"

19/576

38,00 €

11

Nehnuteľná
vec

3

SR, Tôň

Tôň

387

903/200

"E"

19/576

0,30 €

12

Nehnuteľná
vec

3006

SR, Tôň

Tôň

387

903/300

"E"

19/576

297,00 €

Orná pôda

2978

SR, Tôň

Tôň

387

1012

"E"

19/576

294,00 €

Orná pôda

9279

SR, Tôň

Tôň

579

391/2

"E"

1/32

869,00 €

Trvalý
trávny
porast

2973

SR, Tôň

Tôň

579

477/2

"E"

1/32

278,00 €

Orná pôda

3999

SR, Tôň

Tôň

579

514

"E"

1/32

374,00 €

Orná pôda

5194

SR, Tôň

Tôň

579

693/2

"E"

1/32

486,00 €

Vodná
plocha

1726

SR, Tôň

Tôň

579

694/2

"E"

1/32

269,00 €

Orná pôda

10376

SR, Tôň

Tôň

579

695/2

"E"

1/32

972,00 €

197483

SR,
Kľúčovec

Kľúčovec

351

1780/1

"E"

1/372

796,00 €

161908

SR,
Kľúčovec

Kľúčovec

351

1780/2

"E"

1/372

652,00 €

848

SR, Tôň

Tôň

516

896/100

"E"

1/32

79,00 €

5238

SR, Tôň

Tôň

516

896/200

"E"

1/32

491,00 €

13
14
15
16
17
18
19

Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec

Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast

Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast

20

Nehnuteľná
vec

21

Nehnuteľná
vec

22

Nehnuteľná
vec

23

Nehnuteľná
vec

24

Nehnuteľná
vec

Orná pôda

1579

SR, Tôň

Tôň

516

897

"E"

1/32

148,00 €

Nehnuteľná

Trvalý
trávny

2391

SR, Tôň

Tôň

516

898

"E"

1/32

224,00 €

25
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Deň vydania: 01.07.2020

vec

trávny
porast

2391

SR, Tôň

Tôň

516

898

"E"

1/32

224,00 €

Nehnuteľná
vec

Orná pôda

3797

SR, Tôň

Tôň

516

899

"E"

1/32

355,00 €

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca.

K051115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fűriová Lívia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapitánova 2728/21, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/221/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/221/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Lívia Fűriová, nar. 08.06.1968, Kapitánova 2728/21, 945 01 Komárno, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 23.06.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
BL Finance, s.r.o.

IČO:
44307683

Ulica:
Šoltésovej

Číslo: Obec
14
Bratislava

PSČ:
Štát
811 08 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
5110,67 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K051116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Balogh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okánikovo 43, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/160/2020 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/160/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca dlžníka: Arpád Balogh, nar. 16.05.1967, bytom
Okánikovo 43, 946 21 Veľké Kosihy, podnikajúci pod obchodným menom: Arpád Balogh, s miestom
podnikania Okánikovo 43, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 43 144 241, s ukončenou podnikateľkou činnosťou
ku dňu 19.06.2014, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 29OdK/160/2020 týmto
vyhlasuje:
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Deň vydania: 01.07.2020

Ponukové konanie 1. Kolo
týmto vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie § 167p ZKR Ponukové
konanie – 1. Kolo na predaj nehnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

1. Predmetom ponukového konania sú nehnuteľné veci zapísané pod por. č. 1 – 26
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej
Druh
Výmera
položky
pozemku
(m²)
majetku

Štát,
Obec

Názov
katastrálneho
územia

Číslo Parcelné Prcela
LV
číslo
registra

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota

1

Nehnuteľná
vec

Trvalý
trávny
porast

686

SR, Tôň

Tôň

387

571

"E"

19/576

67,00 €

2

Nehnuteľná
vec

Orná pôda

3845

SR, Tôň

Tôň

387

572

"E"

19/576

380,00 €

3

Nehnuteľná
vec

Trvalý
trávny
porast

899

SR, Tôň

Tôň

387

573

"E"

19/576

88,00 €

Orná pôda

2898

SR, Tôň

Tôň

387

574

"E"

19/576

286,00 €

Orná pôda

867

SR, Tôň

Tôň

387

653

"E"

19/576

85,00 €

Orná pôda

6082

SR, Tôň

Tôň

387

654

"E"

19/576

601,00 €

Orná pôda

2284

SR, Tôň

Tôň

387

900

"E"

19/576

226,00 €

4
5
6
7

Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec

8

Nehnuteľná
vec

Trvalý
trávny
porast

1633

SR, Tôň

Tôň

387

901

"E"

19/576

161,00 €

9

Nehnuteľná
vec

Orná pôda

1101

SR, Tôň

Tôň

387

902

"E"

19/576

108,00 €

10

Nehnuteľná
vec

390

SR, Tôň

Tôň

387

903/100

"E"

19/576

38,00 €

11

Nehnuteľná
vec

3

SR, Tôň

Tôň

387

903/200

"E"

19/576

0,30 €

12

Nehnuteľná
vec

3006

SR, Tôň

Tôň

387

903/300

"E"

19/576

297,00 €

Orná pôda

2978

SR, Tôň

Tôň

387

1012

"E"

19/576

294,00 €

Orná pôda

9279

SR, Tôň

Tôň

579

391/2

"E"

1/32

869,00 €

Trvalý
trávny
porast

2973

SR, Tôň

Tôň

579

477/2

"E"

1/32

278,00 €

Orná pôda

3999

SR, Tôň

Tôň

579

514

"E"

1/32

374,00 €

Orná pôda

5194

SR, Tôň

Tôň

579

693/2

"E"

1/32

486,00 €

Vodná
plocha

1726

SR, Tôň

Tôň

579

694/2

"E"

1/32

269,00 €

Orná pôda

10376

SR, Tôň

Tôň

579

695/2

"E"

1/32

972,00 €

197483

SR,
Kľúčovec

Kľúčovec

351

1780/1

"E"

1/372

796,00 €

161908

SR,
Kľúčovec

Kľúčovec

351

1780/2

"E"

1/372

652,00 €

848

SR, Tôň

Tôň

516

896/100

"E"

1/32

79,00 €

5238

SR, Tôň

Tôň

516

896/200

"E"

1/32

491,00 €

13
14
15
16
17
18
19

Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec
Nehnuteľná
vec

20

Nehnuteľná
vec

21

Nehnuteľná
vec

22

Nehnuteľná
vec

23

Nehnuteľná
vec

Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast

Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
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porast

24

Nehnuteľná
vec

Orná pôda

1579

SR, Tôň

Tôň

516

897

"E"

1/32

148,00 €

25

Nehnuteľná
vec

Trvalý
trávny
porast

2391

SR, Tôň

Tôň

516

898

"E"

1/32

224,00 €

26

Nehnuteľná
vec

Orná pôda

3797

SR, Tôň

Tôň

516

899

"E"

1/32

355,00 €

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
0904 557 344.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„Predaj – neotvárať - Nehnuteľná vec“ na adresu PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, Školská
13, 936 01 Šahy.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Nehnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Nehnuteľnej
veci, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK58 0900 0000 0051 7127 3823 vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s.. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „Arpad Balogh Nehnutelna vec“.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca.

K051117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BP BAU, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 44, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 112 596
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
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Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oprava chyby v písaní v dátume lehoty na doručenie ponuky
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, IČO: 36 669
415 správca úpadcu BP BAU, s.r.o., so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra, IČO: 34 112 596 ponúka v IV.
kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu hnuteľnú vec – motorové vozidlo MAZDA 6, rok výroby:
2016.
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku je možné na základe žiadosti zaslanej
vyhlasovateľovi na emailovú adresu: r.lukac@bankruptcy.sk, pričom budú zároveň záujemcom zaslané podrobné
podmienky ponukového konania.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového
konania správcovi na adresu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, najneskôr dňa 15.07.2020, do 15.00 hod.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K051118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Hlôšková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majere 37, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/43/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/43/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní. JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom: Podzámska 32, 940 01 Nové
Zámky, správca úpadcu Terézia Hlôšková, nar. 26.11.1984, bytom Majere 37, 935 05 Pukanec, v súlade
s ustanovením § 167p ods. 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje vyhlásenie I. kola
verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu, uvedeného v súpise majetku
všeobecnej podstaty. Hnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty, podliehajúci tomuto ponukovému
konaniu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 76/2020 (K033024) zo dňa 21.04.2020 a jedná sa o nasledovný
majetok:
Hnuteľná vec
Súpisová
zložka č.
1

Evidenčné
číslo

Popis
Výrobné číslo
mobilný
telefón
BlackBerry
STR 0730-3874-7433 x
100-1

Stav
opotrebovanosti

Kde sa vec Súpisová
nachádza
hodnota

Minimálna ponuka pre I.
kolo
ponukového
konania

používaný

u dlžníčky

115,00 €

115,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je oprávnený predložiť v 1. kole ponukového konania cenovú ponuku na kúpu hnuteľného majetku
úpadcu vo výške zodpovedajúcej minimálne 100% súpisovej hodnote majetku. Záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu musí byť zložená záujemcom na účet správcu vedený v banke Všeobecná
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úverová banka a.s. pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, inak sa na ponuku neprihliada. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá cena. Záujemcom, ktorých ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná bude záloha
vrátená na ich účet v lehote 3 dní od ukončenia ponukového konania.
2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, Podzámska 32, 940
01 Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 29OdK/43/2020 - neotvárať. Ponuka musí
obsahovať označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh cenovej ponuky pre
každú súpisovú zložku osobitne; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu
(,ak takúto záujemca má) resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra nie starší ako tridsať dní, občan - nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného občianskeho
preukazu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na číslo tel.: 035/6428072 alebo
0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk
4. Obhliadku je možné vykonať vždy po predchádzajúcej dohode so správcom.
5. Ponukové konanie končí dňa 20.07.2020 o 15:00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa
uskutoční v ten istý deň o 15:30 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. Podzámska 32, Nové Zámky.
Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do troch pracovných dní od otvorenia obálok.
6. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade zhody návrhov je
rozhodujúci skorší čas podania ponuky.
7. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
9. Odovzdanie veci a náklady s tým súvisiace vrátane správnych poplatkov znáša nadobúdateľ, t.j. úspešný
uchádzač.
10. Za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu a prevziať predmet ponukového konania úspešným
uchádzačom bude voči tomuto uplatnená zmluvná pokuta vo výške zloženej zálohy na kúpnu cenu. Zmluvná
pokuta bude zaradená do konkurznej podstaty a použitá pre uspokojenie veriteľov dlžníka.
11. Uchádzač predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania
V Nových Zámkoch, dňa 26.06.2020
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K051119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčoková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 526 / 3, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/80/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/80/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Eva Nemčoková, nar. 30.07.1949, bytom Škultétyho 526/3, 949 11 Nitra - Klokočina
oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, a to nasledovnú pohľadávku prihlásenú prihláškou pohľadávky zo dňa 19.6.2020:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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p.č. 15., veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, dátum doručenia: 22.6.2020, v celkovej sume 9164,52 €

Tomáš Timoranský, správca

K051120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1166/23, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1980
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/168/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30Odk/168/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K051121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1166/23, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1980
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/168/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/168/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
oznamujeme, že bankový účet na ktorý možno skladať preddavok na trovy pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v Fio banka, a. s., číslo účtu/IBAN: SK94 8330 0000 0029 0131 5834. 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 na trovy konania.
Insolvency Management Group, k. s., správca
JUDr. Dávid Matyšák, EMBA, LL.M., komplementár
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K051122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1166/23, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1980
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/168/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/168/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka:
Anna Kotlárová, nar. 13.06.1980, bytom 1. mája 1166/23, 953 01 Zlaté Moravce, Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 30OdK/168/2020 - 19, zo dňa 19.06.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20h of May 2015, as the
trustee of the debtor: Anna Kotlárová, date of birth 13.06.1980, address 1. mája 1166/23, 953 01 Zlaté
Moravce, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Nitra., proc. no: 30OdK/168/2020 19, dated on 19th of June 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 122/2020 dňa 26.06.2020
Dňom 27.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 122/2020 on 26.06.2020.
Bankruptcy was declared on of 27.06.2020.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
Insolvency Management Group, k. s., so sídlom Géňa 56, 934 05 Levice, Slovenská republika. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

172

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. mája 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Insolvency Management
Group, k. s., trustee, with its seat of the office Géňa 56, 934 05 Levice, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.

K051123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Köpencei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiezovce ,, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/98/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/98/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní. JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom: ul. Podzámska 32, 940 01 Nové
Zámky, správca úpadcu Michal Köpencei, nar. 29.11.1990, bytom 937 01 Želiezovce, v súlade s ustanovením §
167p ods. 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje vyhlásenie I. kola verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu, uvedeného v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Hnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty, podliehajúci tomuto ponukovému konaniu bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 113/2020 (K046905) zo dňa 15.06.2020 a jedná sa o nasledovný majetok:

Súp.
zložka
č.
1.

Hnuteľná vec
Popis

Stav
opotrebovanosti

Výrobné číslo

Evidenčné Kde sa vec Súpisová
číslo
nachádza
hodnota

Osobné
motorové nepojazdné
W0L000031V7026426 LV 529 CA
vozidlo Opel Vectra B (poškodenie motora)
Caravan,
r.v.
2006,
farba: fialová metalíza

U dlžníka

500,00 €

Minimálna ponuka
pre
I.
kolo
ponukového
konania
500,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je oprávnený predložiť cenovú ponuku na kúpu hnuteľného majetku úpadcu vo výške
zodpovedajúcej minimálne 100% súpisovej hodnote majetku. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu musí byť zložená záujemcom na účet správcu vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s.
pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, inak sa na ponuku neprihliada. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá cena. Záujemcom, ktorých ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná bude záloha vrátená na ich účet
v lehote 3 dní od ukončenia ponukového konania.
2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, ul. Podzámska 32,
940 01 Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 31OdK/98/2020 - neotvárať. Ponuka
musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh cenovej ponuky pre
každú súpisovú zložku osobitne; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu
(,ak takúto záujemca má) resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra nie starší ako tridsať dní, občan - nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného občianskeho
preukazu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na číslo tel.: 035/6428072 alebo
0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk
4. Obhliadku je možné vykonať vždy po predchádzajúcej dohode so správcom.
5. Ponukové konanie končí dňa 20.07.2020 o 15:00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa
uskutoční v ten istý deň o 15:30 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. Podzámska 32, Nové Zámky.
Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do troch pracovných dní od otvorenia obálok.
6. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade zhody návrhov je
rozhodujúci skorší čas podania ponuky.
7. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
9. Odovzdanie veci a náklady s tým súvisiace vrátane správnych poplatkov znáša nadobúdateľ, t.j. úspešný
uchádzač.
10. Za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu a prevziať predmet ponukového konania úspešným
uchádzačom bude voči tomuto uplatnená zmluvná pokuta vo výške zloženej zálohy na kúpnu cenu. Zmluvná
pokuta bude zaradená do konkurznej podstaty a použitá pre uspokojenie veriteľov dlžníka.
11. Uchádzač predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania
V Nových Zámkoch, dňa 26.06.2020
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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V Nových Zámkoch, dňa 26.06.2020
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K051124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szuchovszký Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 520, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/160/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/160/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Zoltán Szuchovszký, nar. 19.03.1988, bytom Mužla 520, 943 52
Mužla, týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku podiehajúceho konkurzu o novú súpisovú položku:
Popis súpisovej zložky majetku
Por.
č.
2

Druh
vozidla

Značka

EČ

VIN

Osobné Volkswagen
NZ715GU WV2ZZZ70ZVH140304
vozidlo Transporter

Spoluvlastnícky Rok
podiel
výroby
1/1

1997

Súpisová
Miesto, kde hodnota v
sa vec
EUR
nachádza
Mužla

2000,-

Deň
zápisu

Stav

26.6.2020 Ojazdené

Mgr. Ladislav Barát, správca

K051125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Divékyová Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasová 287, 941 34 Jasová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/205/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/205/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Opätovné stanovenie súpisovej hodnoty majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty
Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka: Terézia Divékyová, nar. 18.01.1966, bytom
941 34 Jasová 287 (ďalej tiež ako „dlžník“), zverejnil v Obchodnom vestníku č. 227/2019 zo dňa 25.11.2019
pod. č. K100217 súpis všeobecnej podstaty. Správca týmto podľa § 167j ods. 3 ZoKR v spojení s § 76 ods. 3
ZoKR a § 77 ods. 6 ZoKR opätovne stanovuje súpisovú hodnotu majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty:

Súpisová
hodnota

P.č. Opis súpisovej zložky majetku
3.

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Malacky, obec Vysoká pri Morave, katastrálne územie Vysoká pri Morave,
11 250,00
zapísaná na LV č. 45 ako stavba rodinného domu postavená na zemskom povrchu, so súpisným č. 229, na parcele č. 83
EUR
– spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/12

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Opätovne stanovená hodnota súpisovej zložky majetku č. 3 zahrnutého do všeobecnej podstaty dlžníka: Terézia
Divékyová, nar. 18.01.1966, bytom 941 34 Jasová 287 je nasledovná:

Súpisová
hodnota

P.č. Opis súpisovej zložky majetku
3.

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Malacky, obec Vysoká pri Morave, katastrálne územie Vysoká pri Morave,
zapísaná na LV č. 45 ako stavba rodinného domu postavená na zemskom povrchu, so súpisným č. 229, na parcele č. 83 2 812,50 EUR
– spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/12

V Nitre, dňa 26.06.2020
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K051126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce č. 50, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/169/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/169/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Gabriela Kovácsová, nar.: 20.03.1984, bytom Šarovce č. 50 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27OdK/169/2020, 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: Štúrova
22, 949 01 Nitra v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do
15:30 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:
gasparovicova.spravca@gmail.com.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca

K051127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce č. 50, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/169/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/169/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka: Gabriela Kovácsová, nar.: 20.03.1984, bytom Šarovce č. 50 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27OdK/169/2020, týmto zverejňuje číslo bankového
účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre popretie pohľadávky číslo účtu je:
IBAN: SK73 0900 0000 0051 7131 1965 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s..
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca.

K051128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce č. 50, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/169/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/169/2020
Druh podania:
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 Gabriela Kovácsová, nar.: 20.03.1984, bytom Šarovce č. 50, oznamujeme, že bol na
majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27OdK/169/2020 zo dňa 18.6.2020 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 121/2020 zo dňa 25.06.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená
Mgr. Barbora Gašparovičová.
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 Gabriela Kovácsová, born on 20.03.1984,
permanent adress Šarovce č. 50, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court
Nitra, No. 27OdK/169/2020 on the 18.6.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 121/2020 from
25.06.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and appointed Mgr. Barbora Gašparovičová 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
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)
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The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
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)
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
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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
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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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.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca / trustee

K051129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Štúrovo -, - Obec Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/167/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/167/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Imrich Kollár nar.23.05.1961, bytom Obec Štúrovo v
zmysle § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje číslo bankového
účtu IBAN SK5883300000002401000182 SWIFT: FIOZSKBAXXX vedeného vo Fio Banke, a.s., na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky veriteľom. Výška kaucie je 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, pričom túto povinnosť nemá orgán verejnej správy. Do poznámky prosím
uviesť: 27OdK/167/2020. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
V Nitre, dňa 27.06.2020

JUDr.Peter Bojda

K051130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Štúrovo -, - Obec Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/167/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/167/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 8480/2015 zo dňa 20.5.2015 ako správca úpadcu: Imrich Kollár
nar.23.05.1961, bytom Obec Štúrovo. (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra,
sp. zn. 27OdK/167/2020 zo dňa 18.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené dňa 25.06.2020 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo právoplatnosť
dňa 26.06.2020. Veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.Peter Bojda, Správca, Topoľčianska
31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd
Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 27OdK/167/2020. 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. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
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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. 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 ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená
pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až
keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. 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. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu
budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje
na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 8480/2015 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Imrich Kollár nar.23.05.1961, bytom Obec Štúrovo, Slovakia (hereinafter referred to as
"debtor") I´m obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 27OdK/167/2020 dated
on 18.06.2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt's estate. This resolution of the District Court
was published on 25.06.2020. This resolution became valid and enforceable on 26.06.2020. 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 to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.Peter Bojda, Topoľčianska 31/61, 949 01
Nitra – Dražovce, Slovakia. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra),
Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the No. 27OdK/167/2020. 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 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. 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. 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. 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 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 . 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. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose
establishment is bound to the fulfilment 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. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
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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.
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. 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. The submission, by which the claim was alleged, which will be
alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected. 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 and
who are not listed in the Debtor´s list of commitments.
V Nitre dňa 27.06.2020

JUDr.Peter Bojda

K051131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Štúrovo -, - Obec Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/167/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/167/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra spisová značka 27OdK/167/2020, zo dňa 18.06.2020 bol JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce , zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1828 ustanovený za
správcu konkurznej podstaty dlžníka Imrich Kollár nar.23.05.1961, bytom Obec Štúrovo. Toto uznesenie bolo
zverejnené dňa 25.06.2020 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2020. V zmysle § 85
odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že dňom zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch od 7:00
hod do 13:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu prosím vopred nahlásiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie
na e-mailovej adrese: judr.peterbojda@gmail.com alebo telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle
0904 925 845.
V Nitre, dňa 27.06.2020

JUDr.Peter Bojda

K051132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 663/24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/143/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/143/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Patrik Kovács nar.13.06.1980, bytom Košická 663/24,
945 01 Komárno v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty v nasledovnom znení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Peňažná pohľadávka
Názov dlžníka

Právny dôvod vzniku

Suma

Mena

Veronika Šebová, bytom Ľanová 2, Levice

Rozsudok Okresného súdu Levice sp.zn.14C/116/2014

1600,-

EUR

V Nitre, dňa 27.06.2020

JUDr.Peter Bojda

K051133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrín Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Lučanského 538, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1981
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/369/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/369/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Ignác Uhrín, nar. 18.04.1981, trvale bytom Dr. Lučanského 538, 032 61
Važec, podnikajúci pod obchodným menom Ignác Uhrín, s miestom podnikania SNP 484, 032 61 Važec, IČO:
40 453 405, (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.

1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovný hnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý je
zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
1. Hnuteľná vec: príves nákladný za traktor: VLASTNÁ VÝROBA; EVČ: C83684; VIN: NEUVEDENEC83684; Rok
výroby: 2016; Stav prívesu: primeraný používaniu; Súpisová hodnota majetku: 200,- Eur;
2. Hnuteľná vec: prípojné vozidlo za traktor: KESLA 92; EVČ: LM 509YF; VIN: 920181; Rok výroby: 2014; Farba:
čierna; Stav súpravy: primeraný používaniu; Súpisová hodnota majetku: 18 000,- Eur;
3. Hnuteľná vec: kolesový traktor: LANDINI VISION DT 95; EVČ: LM 055AG; VIN: MMHLY13061; Rok výroby:
2005; Farba: modrá; Stav vozidla: dočasne nepojazdné – porucha štartovacieho zariadenia; Súpisová hodnota
majetku: 7 000,- Eur;

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice

3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SR do 15:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za hnuteľný majetok, o ktorého odkúpenie má záujem – a to
číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene
ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna
k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ Ponukové konanie Ignác Uhrín“.

5. Záloha na kúpnu cenu
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.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu:
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.

7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Osobitné ustanovenia
Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu
medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
v prípade, že kupujúci neponúkne za predmet kúpy aspoň minimálnu kúpnu cenu, správca takúto ponuku ako
nevýhodnú odmietne.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K051134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hanuliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 257/60, 013 24 Strečno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Radová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/116/2020 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/116/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Veronika Radová, správca dlžníka: Tomáš Hanuliak, nar.: 11.02.1985, 1. mája 257/60, 013 24 Strečno,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 3OdK/116/2020, 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

K051135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hanuliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 257/60, 013 24 Strečno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Radová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/116/2020 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/116/2020
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

K051136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Stasinková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmier 280, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/303/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/303/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Júlia Stasinková, nar. 01.07.1979, trvale bytom
Predmier 280, 023 54 Turzovka, korešpondenčná adresa: Dr. J. Tisu 718/22, 013 03 Varín (ďalej ako
„úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 15/2020 dňa 23.01.2020, K006479.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
P. č. Popis hnuteľnej veci
Volkswagen Golf D,
1
WVWZZZ1HZPW324787

Hnuteľné veci
Stav
Pribl.
opotreb.
výroby
EČ:

CA524CR,

farba:

červená,

rok Súpisová
hodnota

Poznámka.

VIN:
použitá

1992

100,00 €

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná hnuteľná vec:
a. Osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf D, EČ: CA524CR, farba: červená, VIN:
WVWZZZ1HZPW324787, rok výroby 1992, stav tachometra cca 730 000 km, automobil nemá platnú
STK ani EK, stav automobilu: náprava a prahy sú prehnité, nepojazdné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 9OdK/303/2019 – záväzná ponuka – neotvárať“.
2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
4. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 75,00,- €.
5. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
6. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
9OdK/303/2019 a priezvisko (resp. obchodné meno) záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
7. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
8. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
10. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva
11. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K051137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kokyová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 628, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/94/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/94/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenia majetku
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Anna Kokyová, nar.
20. 05. 1988, trvale bytom Hlavná 628, 032 61 Važec, podnikajúca pod obchodným menom Anna Kokyová,
s miestom podnikania Mlynská 230/5, 059 16 Hranovnica, IČO: 51 767 1988, zastúpená Centrum právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom
Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej ako „Dlžník“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i
ods. 1, 2 zákona č. 7/2005 Z. z. , dalej len „ZKR“:
1) Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií
poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia
ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s
nepatrnými nákladmi.
2) Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 vyššie uvedených ust. zákona Správca vyzýva veriteľov, ak majú podnety na vykonanie šetrení
pohybu majetku Dlžníka, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v sume 500,00
Eur na účet SK28 1111 0000 0068 2194 2000, VS číslo konkurzného konania (2ODK/94/2020), poznámka
meno dlžníka (Anna Kokyová), v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Martine dňa 26. 06. 2020

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K051138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Žák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 447, 027 43 Nižná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/45/2018 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/45/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Peter Žák, nar. 03.10.1979, bytom Štúrova 447, 027 43 Nižná v zmysle §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje že sa konkurz zrušuje z dôvodu, že
došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Ing. Jana Kovačková, správca

K051139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Somrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textorisovej 3, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8 OdK/ 206/ 2018 S 1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8 OdK/ 206/ 2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jaroslav Veréb , ustanovený správca Rozhodnutím Okresného súdu v Žiline na majetok dlžníka Alica
Somrová, nar. 23.05.1976, trvale bytom 038 61 Vrútky, korešpondenčná adresa: Textorisovej č. 3, 036 01
Martin,
zistil počas funkcie správcu na základe priloženého zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyjadrenia dlžníka zo dňa 09.11.2018, ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že
dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol by byť zapísaný do konkurznej podstaty.
Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. §
167t ods. 1 ZKR) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí . V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zoznam prihlásených pohľadávok veriteľov bude
uložený na Okresnom súde v Žiline.
V Martine 26.06.2020

K051140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kajánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 81/1, 010 03 Žilina -Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9 OdK/26/2020 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9 OdK/26/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jaroslav Veréb , ustanovený správca Rozhodnutím Okresného súdu v Žiline na majetok Rastislav Kajánek,
nar. 18.04.1979, trvale bytom Vysoká 81/1, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, do 15.05.2014 podnikajúci pod
obchodným menom Rastislav Kajánek, s miestom podnikania Kysucký Lieskovec 401, 023 34 Kysucký Lieskovec,
IČO: 45 922 080
zistil počas funkcie správcu na základe priloženého zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyjadrenia dlžníka zo dňa 06.04.2020, ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že
dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol by byť zapísaný do konkurznej podstaty.
Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. §
167t ods. 1 ZKR) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí . V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zoznam prihlásených pohľadávok veriteľov bude
uložený na Okresnom súde v Žiline.
V Martine 26.06.2020

K051141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Rusina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Ján 368, 032 03 Liptovký Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1967
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/197/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/197/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom dlžníka na zloženie preddavku na trovy znaleckého posudku
Správca dlžníka Ivan Rusina , nar. 02. 08. 1967, bytom Liptovský Ján 368, 032 03 Liptovský Ján , podnikajúci
pod obchodným menom Ivan Rusina , s miestom podnikania Liptovský Ján 368, 032 03 Liptovský Ján , IČO :
34286349, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Žilina pod sp. zn.
1OdK/197/2019 dňa 26. 6. 2019 týmto
vyzýva veriteľov dlžníka na zloženie preddavku na trovy znaleckého
posudku vo výške 400,00 € v lehote 30 dní od zverejnenia tejto výzvy a to na číslo účtu vedenom v ČSOB, a. s. ,
IBAN : SK98 7500 0000 0040 1919 7550 s variabilným symbolom 11972019 a poznámkou pre prijímateľa :
preddavok na znalecký posudok Ivan Rusina .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dňa 06. 09. 2019 bol zabezpečený majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. 172/2019 pod K078718
v súpise majetku oddelenej podstaty ako :
szm č. číslo parcely druh pozemku
1.
C-KN 40
zastavaná plocha a nádvorie
2.
C-KN 42
záhrada

výmera v m2 LV kat. územie
328
424 Bobrovec
410
424 Bobrovec

súpisová hodnota
606,80 €
758,50 €

spoluvlastnícky podiel
1/1 v BSM
1/1 v BSM

súpisová zložka majetku č. 3 – stavba
Popis stavby : Rodinný dom
Súpisné číslo stavby : 87
Číslo listu vlastníctva : 424
Katastrálne územie : Bobrovec
Postavená na parcele KN – C č. 40
Spoluvlastnícky podiel : 1/1 v BSM
Podľa ust. 167k) ods. 6 citovaného zákona „ ak v konkurznej podstate nie sú peňažné prostriedky na vyhotovenie
znaleckého posudku, správca zabezpečí jeho vyhotovenie, ak ktorýkoľvek veriteľ zloží preddavok na trovy
znaleckého posudku.“
Znalecký posudok na hodnotu zaťaženého majetku dlžníka je nevyhnutné zabezpečiť za účelom zistenia, či
hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku a bude slúžiť v procese speňažovania uvedeného
majetku v súlade so zásadami zákona č. 7/2005 Z. z. .

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

K051142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Perďoch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Nešporu 1186/3, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3 OdK/7/2020 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3 OdK/7/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jaroslav Veréb , ustanovený správca Rozhodnutím Okresného súdu v Žiline na majetok Juraj Perďoch, nar.:
15.11.1985, trvale bytom M. Nešporu 1186/3, 024 04 Kysucké Nové Mesto,
zistil počas funkcie správcu na základe priloženého zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyjadrenia dlžníka zo dňa 31.01.2020, ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že
dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol by byť zapísaný do konkurznej podstaty.
Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. §
167t ods. 1 ZKR) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí . V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zoznam prihlásených pohľadávok veriteľov bude
uložený na Okresnom súde v Žiline.
V Martine 26.06.2020

K051143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNALL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 184, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 428 477
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2012 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martin Kováčik Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu UNALL, s.r.o., so sídlom Trojičné
námestie 184, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 428 477, vyhlasuje na základe záväzného pokynu súdu, ktorý vykonáva
funkciu veriteľského výboru 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zo súpisu všeobecnej
podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 69/2019 dňa 08.04.2019, a to predajom všetkých súpisových
zložiek spoločne.
Súpisové zložky hnuteľného majetku sú nasledovné:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rozkrájané časti kartónov s logami „Virginia f. c.“ 1 ks; súpisová hodnota: 0,10 €;
Záhradný drvič čierno-oranžovej farby, v.č. 14861; súpisová hodnota: 15,- €;
Rozkrájané časti kartónov s logami 1 ks; súpisová hodnota: 1 €;
2 kartóny celé a 3 kartóny otvorené s igelitovými vrecúškami s etiketami „Korzár“ 50 g v množstve 4364
ks; súpisová hodnota: 43,64 €;
2 nerezové plničky na tabak so založenými igelitovými sáčkami s označením „Korzár“ 150 g v množstve
183 ks sáčkov; súpisová hodnota: 10 €;
Zváračka na igelitové vrecká modrej farby KF-200; súpisová hodnota: 10 €;
Digitálna váha značky „TERRAILLON“ súpisová hodnota: 10 €;
5 ks umelohmotných nádob a jedna nerezová nádoba; súpisová hodnota: 2,50 €;
10 ks zváračiek na igelitové vrecká bielej farby; súpisová hodnota: 100 €;
Kartón s vrecúškami „Korzár zmes Virginia“ 150 g o množstve 960 ks; súpisová hodnota: 9,60 €;
Kartón s vrecúškami „Korzár zmes Virginia“ 50 g o množstve 1217 ks; súpisová hodnota: 12,17 €;
Vrecúška „Korzár zmes Virginia“ 150 g o množstve 416 ks; súpisová hodnota: 4,16 €;
Elektrický vysávač ULTRA 350 záhradný na lístie; súpisová hodnota: 20 €;
Rozkrájané časti kartónov s logami UNMANUFACTURED TOBACCO Lot No 120 v počte 16 ks a Virginia
Fc. v počte 18 ks; súpisová hodnota: 1,60 €;

Vyššie uvedené súpisové zložky sa speňažujú spoločne.
Záujemca je povinný doručiť svoju ponuku na kúpu uvedeného majetku najneskôr do 15 dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu v zalepených obálkach s označením „KONKURZ
2K/17/2012 NEOTVÁRAŤ“.
Ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v Obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk v rámci
ponukového konania.
Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako je 100 % súpisovej hodnoty majetku.
Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu:
·

pri fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom: obchodné meno a miesto podnikania, výpis z Obchodného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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registra, resp. Živnostenského registra;
pri fyzickej osobe nepodnikateľovi: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia;
pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a výpis z Obchodného registra.

Ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 15 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. So
záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania predchádzajúcich podmienok správca uzavrie kúpnu
zmluvu.
Kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy.
Správca oboznamuje záujemcov, že ponúkané hnuteľné veci, sa predávajú v stave v akom sú a úspešný
záujemca o ich kúpu, tieto veci po uzavretí zmluvy preberie v stave v akom sa sú na vlastné prepravné náklady.
Bližšie informácie ohľadom ponukového konania možno získať na adrese správcu, a to telefonicky na čísle
043/582 38 62 alebo e-mailom na kovaciklegal@kovaciklegal.eu.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K051144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Martin -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2020.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Václav Jaroščiak, správca so sídlom M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Monika Balážová,
nar. 24.08.1979, tr.bytom 036 01 Martin, korešpondenčná adresa : Rybárska 517/20, 038 51 Turany, týmto
podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že kauciu vo výške 350,- Eur pri popretí pohľadávky treba poukázať na bankový účet číslo IBAN:
SK26 7500 0000 0040 0387 9151. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok a do poznámky - správy pre prijímateľa meno alebo názov veriteľa.

K051145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Martin -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2020.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. č.k.
2OdK/115/2020 zo dňa 18.06.2020, ktoré bolo zverejneným v Obchodnom vestníku č. 120/2020 dňa 24.06.2020,
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Monika Balážová, nar. 27.08.1979, tr.bytom 036 01 Martin, (ďalej
len „dlžník“) V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45
dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Václav
Jaroščiak, M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, Slovenská republika k číslu konania 2OdK/115/2020. V zmysle
článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných
jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára,
prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti
s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o
existencii a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka.
JUDr. Václav Jaroščiak, správca
Notification to foreign creditors According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”)
and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of
the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Žilina from 18th of June
2020, file No. 2OdK/115/2020 published in Commercial Journal No 120/2020 on 24. of June 2020, the
bankruptcy was declared on the estate of debtor Monika Balážová, date of birth.: 08/24/1979, residence: Martin,
026 01 Martin, Slovak republic (hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Václav Jaroščiak, M. Rázusa 1240/14,
010 01 Žilina, Slovak Republic to the file No. 2OdK/115/2020. 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
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:
·
·
·
·
·
·
·
·

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

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

K051146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Martin -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2020.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2020
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. Václav Jaroščiak, správca so sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Monika
Balážová, nar. 24.08.1979, tr.bytom 036 01 Martin, korešpondenčná adresa : Rybárska 517/20, 038 51
Turany, týmto podľa § 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 účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia majú právo nahliadnuť do správcovského spisu č. 2OdK/115/2020.S647 počas konkurzu v
pracovných dňoch, v čase od 7.30 hod. do 13.30 hod. v kancelárii správcu.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e-mailom na adrese jarosciak@realitaza.sk, alebo telefonicky na tel. čísle +421
(0) 903522630.

K051147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDVE LM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 050 038
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/11/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/11/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov úpadcu MEDVE LM, s.r.o.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010
01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu: MEDVE LM, s.r.o., so
sídlom M. Pišúta 4010, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 050 038 (ďalej len „Úpadca“) v zmysle ustanovenia §
34 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“), týmto zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 24.07.2020 (piatok)
so začiatkom o 10:00 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti v priestoroch Hotela Galileo, na
adrese Hlinská 25 v Žiline.
Prezentácia veriteľov sa začne o 9:45 hod.
Program schôdze (predmet rokovania):
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Preventívno-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 aj s ohľadom na prijaté a aktuálne platné
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením ochorenia COVID – 19
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že na zvolanej prvej schôdzi veriteľov sú
povinní dodržiavať nasledovné preventívno-bezpečnostné a hygienické opatrenia:
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za každého účastníka konkurzného konania sa na schôdzi veriteľov môže zúčastniť len jedna osoba
(priamo veriteľ, resp. jeho zástupca vybavený plnou mocou, prípadne poverením na zastupovanie);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť je nutné podrobiť sa zmeraniu
telesnej teploty Správcom (Správca si vyhradzuje právo odoprieť vstup osobe, ktorej telesná teplota bude
pri meraní presahovať 37,5 ° Celzia);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné používať vhodné ochranné pomôcky (rúško alebo iný vhodný
prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa), rukavice, dezinfekčný gél/sprej pred
vstupom do priestorov); v prípade nutnosti budú ochranné pomôcky poskytnuté zo strany Správcu;
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné dodržiavať odstup od inej osoby prítomnej na schôdzi veriteľov
minimálne v rozsahu 1,5 metra; tejto požiadavke budú prispôsobené priestory, v ktorých sa má schôdza
veriteľov uskutočniť;
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom s vekom nad 65 rokov alebo so závažnými
(dlhodobými) zdravotnými komplikáciami sa odporúča uprednostniť pred osobnou účasťou na schôdzi
veriteľov splnomocnenie svojho zástupcu (osoby s vekom pod 65 rokov a bez zdravotných komplikácii).

Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa
uskutoční bezodkladne po ukončení prvej schôdze veriteľov.
V Žiline, dňa 26.06.2020
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K051148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Bátorek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca -, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/314/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/314/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka Ľuboš Bátorek, nar. 20.09.1962, bytom Čadca -, 022 01 Čadca týmto v
zmysle ustanovení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v
znení neskorších predpisov predlžuje III. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka,
vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 12.2.2020 pod č. 29/2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16.4.2020 pod č. 73/2020, a to o 10 kalendárnych dní po
zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K051149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Katarína Rebrošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadečka 1843, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/343/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/343/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Na základe zverejneného súpisu majetku správca majetok dlžníka speňažoval v rámci ponukového konania,
pričom hnuteľné veci sa nepodarilo správcovi speňažiť ani v treťom ponukovom konaní.
V zmysle § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K051150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kohút
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 023 32 Snežnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/105/2020 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/105/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr. Alena Balážová dlžníka Ľubomír Kohút, nar. 20.07.1975, trvale bytom obec Snežnica, 023 32
Snežnica, adresa na doručovanie Poštová 336/8, 922 41 Drahovce, zvoláva v súlade s ust. § 34, ods. 1 z. č.
7/2005 Z.z, v znení jeho noviel Schôdzu Veriteľov na deň 15.07.2020 o 13,00 hod. do sídla kancelárie správcu
Zvolenská cesta 24, 010 01 Žilina s nasledovným programom:
1.Otvorenie schôdze
2. Správa
3. Rôzne
4. Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácií veritelia predložia doklad o ich totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov na SV predložia overenú plnú moc na zastupovanie veriteľa na Schôdzi veriteľov a doklad
ich totožnosti.
JUDr. Alena Balážová, správca

K051151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ďuriníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 3288/3, 010 02 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/404/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/404/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167u ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom
zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K051152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Cuninka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 279/41, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/419/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/419/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167u ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom
zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K051153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 973, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/29/2020 S1924

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
2OdK/29/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľných vecí:
JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka Ján Zubaj, nar. 23.03.1972, bytom Múrna 973, 032 61 Važec týmto v
súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje II.
kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka, vedeného v súpise všeobecnej podstaty,
zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 6.5.2020 pod č. 86/2020, ktorým je:

Poradové
číslo

1.

Majetok
Súpisová zložka majetku Opis súpisovej hodnoty majetku
Hnuteľná vec (miesto, Značka Rok
kde sa nachádza)
výroby
Osobné vozidlo (Važec) AUDI
1997
A4

Deň
zapísania
Spoluvlastnícky podiel
majetku
Hodnota Mena dlžníka

VIN
WAUZZZ8DZVA246194

500

EUR 1/1

15.03.2020

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Svätej Anny 1, 03401 Ružomberok, v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie 2OdK/29/2020 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponuky je polovica
hodnoty majetku stanovenej v súpise všeobecnej podstaty.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod. a doklad o úhrade finančnej zábezpeky.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená v lehote na predkladanie písomných
ponúk na účet správcu v tvare IBAN: SK87 8330 0000 0027 0159 5288, s poznámkou: Jan Zubaj.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom na tel. č.: 0917
079 946.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 14 kalendárnych dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami. Záloha na kúpnu cenu sa v
tomto prípade úspešnému účastníkovi vráti do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na zrealizovanie tohto práva
oprávnenou osobou, na účet, ktorý tento účastník písomne oznámi správcovi.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
11. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K051154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Palenčár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Turček 128, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/50/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/50/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Nehnuteľnosti

Číslo
Druh
parcely pozemku

Zabezpečovacie právo: druh
a poradie zabezpečovacieh o
práva, pohľadávka, ktorú
Parcela Výmera Číslo Katastrálne Spoluvlastnícky
Súdny
zabezpečuje, s uvedením
2
registra v m
LV
územie
podiel
spor
veriteľa, zabezpečenej sumy
a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieh o práva

Hodnota
vyjadrená
v
eurách, za ktorú
by položku bolo
možné predať v
danom mieste ku
dňu predloženi a
zoznamu majetku

544

Zastavaná
plocha
a „C“
nádvorie

386

43

Horný
Turček

1/30

Nie

Nie

2.500

545

Záhrada

192

43

Horný
Turček

1/30

Nie

Nie

2.500

Popis
stavby

Súpisné
číslo

Rodinný
128
dom

„C“

Adresa

Zabezpečovacie právo: druh
a poradie zabezpečovacieh o
práva, pohľadávka, ktorú
Číslo Katastrálne Spoluvlastnícky
Súdny
zabezpečuje, s uvedením
LV
územie
podiel
spor
veriteľa, zabezpečenej sumy
a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieh o práva

Horný Turček 128 43

Horný
Turček

1/30

Nie

Nie

Hodnota
vyjadrená
v
eurách, za ktorú
by položku bolo
možné predať v
danom mieste ku
dňu predloženi a
zoznamu majetku
5.000

K051155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Gašiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/88/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/88/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka. Dlžník nedisponuje
žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Michaela Vieriková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K051156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Gašiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/88/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/88/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K051157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Keveš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/72/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/72/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka. Dlžník nedisponuje
žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Michaela Vieriková, správca
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K051158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Keveš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/72/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/72/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K051159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažeková Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Tŕnie -, 962 34 Tŕnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1967
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/627/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/627/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Soňa Blažeková,
Obec Tŕnie, 962 34 Tŕnie, IČO: 41653459, nar.: 19.09.1967 v zmysle § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje svoj zámer zostaviť
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty. Súčasne správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
rozvrh výťažku dotknutý.

SKP, k.s., správca Soňa Blažeková
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K051160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Handlovský Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiakova 6206 / 2, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1962
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/418/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/418/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
insolva debt solutions, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241 (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Ivan Handlovský, Kalinčiakova 6206/2, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 30 564 841 dat. nar.: 14. 5. 1962
(ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj
majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním nehnuteľnosť nízkej hodnoty vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Pozemky :
Druh
orná pôda
orná pôda
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast

Výmera v m2
3891
1227
13331
336
112
2049
61
13521
3628
4601
1337
2362
98

k. ú.
Radvaň
Radvaň
Radvaň
Radvaň
Radvaň
Podlavice
Podlavice
Podlavice
Podlavice
Podlavice
Podlavice
Podlavice
Podlavice

Parc. č. KN - E
586/1
586/3
590/1
590/4
590/11
368/1
368/2
368/3
368/4
368/5
368/6
368/7
368/8

LV č.
7623
7623
7623
7623
7623
2967
2967
2967
2967
2967
2967
2967
2967

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
557/765724
557/765724
557/765724
557/765724
557/765724
557/765724
557/765724
557/765724
557/765724
557/765724
557/765724
557/765724
557/765724

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
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4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Ivan
Handlovský – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: insolva debt solutions,
k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien príslušnou správou katastra.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: IBAN: SK54 8330 0000 0025 0177 9277, vedený vo Fio banka, a.s, VS: 862,
Poznámka: PK Ivan Handlovský, v lehote na predkladanie ponúk.
Poučenie: Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca/nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Ivan Handlovský
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K051161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maceková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 833, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/249/2020 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/249/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Ľubica Maceková

K051162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaločaj Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabá 0, 967 01 Jastrabá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/169/2020 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/169/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Stanislav Kaločaj, nar. 18.07.1968, bytom 967 01 Jastrabá
týmto o z n a m u j e, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa
27.02.2020 a vykonaného šetrenia majetku podľa § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na
základe zistenia skutkového stavu následne zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca o z n a m u j e, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Stanislav Kaločaj, nar. 18.07.1968, bytom 967 01 Jastrabá sa k o n č í.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na dlžníka Stanislav Kaločaj, nar. 18.07.1968, bytom
967 01 Jastrabá v zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa z r u š u j e.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K051163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litava 267, 962 44 Litava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1959
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/95/2020 S1971
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 01.07.2020

Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/95/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Zdenko Kováč, trvale bytom Litava 267, 962 44
Litava, dátum narodenia 03.06.1959 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
len ako „ZoKR“) zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení prvého (I.) kola verejného ponukového konania (ďalej aj
len ako „Oznámenie“).
I. Predmet speňažovania
Predmetom speňaženia sú nasledovné majetkové zložky vo vlastníctve Dlžníka zapísané do súpisu majetku
Číslo
zložky

Druh majetku

10.

Motorové
vozidlo

Identifikácia
majetku
Peugeot
1AHDZE

Spoluvlastnícky
Dlžníka
106

1/1

podiel

Stav majetku

Súpisová
hodnota

Deň
majetku

Neznámy

0,00 €

27.04.2020

zapísania

(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“).
II. Lehota na predkladanie ponúk
Správca v súlade s limitmi stanovenými ZoKR stanovil lehotu na predkladanie ponúk na desať (10) dní odo dňa
odo dňa zverejnenia Oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „Obchodný
vestník“). Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť dňom nasledujúcim odo dňa zverejnenia Oznámenia v
Obchodnom vestníku a končí v deň uplynutia lehoty podľa prvej vety o 15:00 hod. V prípade že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj len
ako „lehota na predkladanie ponúk“). Za deň zverejnenia sa za aplikácie ust. § 199 ods. 9 posledná veta ZoKR
považuje deň nasledujúci po zverejnení Oznámenia v Obchodnom vestníku a lehota započína v súlade s ust. §
203a ods. 1 ZoKR dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti zverejnenia Oznámenia.
III. Podmienky kladené na záujemcu v ponukovom konaní
Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská a/alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba a/alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej aj len ako „záujemca“), ktorá kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky
a. voči záujemcovi nepôsobia účinky začatého konkurzného konania podľa ZoKR ani reštrukturalizačného
konania podľa ZoKR, na majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa
ZoKR, pričom majetok záujemcu nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania
podľa zahraničného práva; to neplatí pre postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní;
b. záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie
podľa zahraničného práva;
c. voči záujemcovi nie je vedené exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
IV. Spôsob uplatnenia ponuky
Záujemcovia sú oprávnení uplatniť v ponukovom konaní svoju ponuku, ktorá sa vykonáva písomným podaním
v Slovenskom jazyku adresovaným Správcovi, ktoré musí obsahovať najmenej
1. podpis záujemcu, ktorým je fyzická osoba a fyzická osoba - podnikateľ alebo podpis osoby oprávnenej
konať v mene záujemcu, ktorým je právnická osoba;
2. identifikácia záujemcu najmenej v rozsahu
a. titul, meno a priezvisko; dátum narodenia; trvalé bydlisko; e-mailová adresa; tel. číslo pre
záujemcu – fyzickú osobu;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b. obchodné meno; sídlo / miesto podnikania, IČO; e-mailová adresa; tel. číslo pre záujemcu –
právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa;
identifikáciu Predmetu speňažovania s ohľadom na spôsob speňaženia Predmetu speňažovania podľa čl.
V. Oznámenia;
číselné vyjadrenie výšky ponúkanej odplaty a slovné vyjadrenie číselnej sumy v mene Euro za Predmet
speňažovania s ohľadom na spôsob speňaženia Predmetu speňažovania podľa čl. V tohto oznámenia;
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý Správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej
ponuky;
súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov záujemcu v rozsahu najmenej údajov uvedených
v ponuke na dobu najmenej desiatich (10) rokov odo dňa poskytnutia súhlasu a to na ich spracovanie na
účely zabezpečenia ponukového konania a následných úkonov spojených s jeho vyhodnotením
a vykonaním jeho výsledkov;
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania obsiahnutými v Oznámení
a týmto v plnom rozsahu porozumel;
prílohu v podobe originálu alebo fotokópie výpisu z obchodného alebo iného registra nie staršiu ako tri (3)
mesiace odo dňa odoslania ponuky preukazujúcu, že osoba podpisujúca ponuku je oprávnená v mene
záujemcu konať a záujemcu zaväzovať v rozsahu možného nadobudnutia Predmetu speňažovania.

Písomná ponuka musí byť doručená najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do sídla Správcu
v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením „PONUKA – NEOTVÁRAŤ – I. KOLO – k sp. zn.
2OdK/95/2020“.
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti, odporovať podmienkam verejného
ponukového konania uvedeným v Oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je Správca oprávnený
ponuku vyradiť z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
V. Spôsob speňaženia Predmetu speňaženia
Predmet speňaženia sa speňažuje ako celok a je možné uplatniť ponuku výlučne k Predmetu speňaženia ako
celku. Akékoľvek ponuky na časť a/alebo jednotlivé súpisové zložky majetku Predmetu speňaženia budú
vyhodnotené ako nesúladné s požiadavkami na obsah ponúk kladených na ponuky Oznámením a v ňom
obsiahnutých náležitostí ponúk.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku v súlade s vyššie uvedeným spôsobom speňaženia Predmetu
speňaženia. V prípade, ak napriek uvedenému záujemca predloží viac ako jednu ponuku, Správca prihliada iba na
ponuku, ktorá má všetky náležitosti vyžadované Oznámením a bola doručená do kancelárie Správcu ako prvá; na
ďalšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
VI. Záloha
Záujemcovia o nadobudnutie Predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za nadobudnutie Predmetu speňažovania, a to na bankový účet IBAN SK39
1100 0000 0029 4308 1167, pričom je potrebné uviesť variabilný symbol č. 2020-003 (bez diakritiky) a do
poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby s dodatkom „záloha za ponuku – označenie záujemcu; 2OdK/95/2020“.
Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná) na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk, v opačnom prípade sa na ponuku neprihliada.
Výška zálohy je stanovená Správcom s ohľadom na súpisovú hodnotu Predmetu speňaženia na sumu vo výške
20,00 EUR (slovom: dvadsať Euro a nula Eurocentov).
V prípade, ak záujemca, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, na výzvu Správcu neuzatvorí zmluvu
o nadobudnutí vlastníckeho práva k Predmetu speňaženia v lehote stanovenej vo výzve Správcu, záloha
poskytnutá týmto záujemcom v plnom rozsahu prepadá v prospech konkurznej podstaty Dlžníka a záujemcovi
zaniká nárok na vrátenie zálohy, s čím záujemca zaplatením zálohy výslovne poskytuje súhlas.
VII. Určenie minimálnej výšky ponuky
Správca neurčuje minimálnu sumu, ktorú je potrebné podľa Oznámenia v ponuke ponúknuť, a rozhodujúca bude
výlučne najvyššia ponúknutá suma.
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VIII. Vyhodnocovanie ponúk
Správca vyhodnotí ponuky v lehote pätnástich (15) pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú
ponuku toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania; ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké (najvyššie) plnenie, rozhodne žreb Správcu. Za ponuky, na ktoré sa neprihliada, a ktoré sú
vyradené z vyhodnotenia sa považujú ponuky, ktoré
a.
b.
c.
d.

sú doručené po lehote na predkladanie ponúk;
neobsahujú náležitosti vyžadované pre obsah ponuky Oznámením;
nie je ponuka doručená vo forme a spôsobom určeným Oznámením;
nie je v plnom rozsahu uhradená záloha v súlade s Oznámením.

Správca zverejní v Obchodnom vestníku oznámi skončenie ponukového kola ako aj jeho vyhodnotenie. V prípade
ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ZoKR neuplatní právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR, Správca
vyzve úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote určenej
Správcom vo výzve, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej
ceny, ktorá je splatná podľa určenia Správcom. Správca si vyhradzuje právo vyzvať úspešného účastníka
verejného ponukového konania na uzatvorenie zmluvy e-mailom, resp. iným vhodným priamym postupom
a rovnako si Správca vyhradzuje právo informovať neúspešných záujemcov o skončení a vyhodnotení
ponukového konania osobitne e-mailom, resp. iným vhodným priamym postupom.
Všetky výdavky a náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva prípadne iné náklady a poplatky bude hradiť
kupujúci, t.j. úspešný účastník ponukového konania, a to v plnom rozsahu. Úhrada nákladov a výdavkov
spojených s prevodom vlastníckeho práva nie sú zahrnuté v ponúknutej kúpnej cene a o tieto sa kúpna cena
neznižuje.
Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na
záujemcom označený účet, resp. na účet, z ktorého bola záloha poskytnutá v prípade, ak záujemcom v ponuke
nebude označený účet na vrátenie zálohy a to v lehote desiatich (10) dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s úspešným
záujemcom. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť; v takom prípade vráti všetky už poskytnuté zálohy za kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety
všetkým záujemcom v lehote desiatich (10) dní odo dňa zrušenia ponukového konania.
V prípade neuzatvorenia zmluvy úspešným záujemcom v lehote stanovenej Správcom vo výzve je Správca
oprávnený vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalších záujemcov v poradí podľa poradia výšky ponúknutého plnenia,
podmienky uzatvorenia zmluvy, zálohy ako aj ďalšie podmienky stanovené v Oznámení sa použijú primerane.
Poučenie
Správca poučuje záujemcov o kúpu Predmetu speňaženia, že ZoKR upravuje právo oprávnených osôb vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, ktorým je
Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza v prípade, ak sa v rámci Predmetu speňažovania predáva nehnuteľnosť, so súhlasom
Dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí Správcovi do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania (ust. § 167r ods. 2 ZoKR
v spojení s ust. § 167r ods. 4 ZoKR).
Ak sa Predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o takýto Predmet speňaženia prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, Správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich (10) dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu (ust. § 167p ods. 2 ZoKR).
V Banskej Bystrici, dňa 25.06.2020.
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správca konkurznej podstaty dlžníka Zdenko Kováč
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K051164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervin Mag
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studená 112, 980 34 Nová Bašta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1970
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Ervin Mag, trvale bytom Studená 112, 98034
Nová Bašta, dátum narodenia 28.06.1970 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ako „ZoKR“) zverejňuje nasledovnú zmenu súpisu všeobecnej konkurznej podstaty v konkurze
vedenom na majetok Dlžníka.
Správca zo súpisu všeobecnej vylučuje nasledovné súpisové zložky majetku zapísané v súpise všeobecnej
podstaty konkurzu vedeného na majetok Dlžníka.
Číslo Druh
zložky majetku

2.

Identifikácia
majetku

Deň
Spoluvlastnícky Stav
Súpisová
zapísania
podiel Dlžníka
majetku hodnota
majetku

Zostatok
na
bežnom
Pohľadávka
bankovom účte 1/1
z účtu
vo
výške
20,00€

Neznámy 20,00 €

Dôvod
zapísania
majetku

Deň
Dôvod
vylúčenia
vylúčenia
majetku
majetku
25.06.2020 Zostatok na bežnom
Uvedenie
bankovom účte ku
v zozname
dňu
vyhlásenia
majetku
ako
konkurzu na majetok
04.05.2020
prílohy návrhu
dlžníka nedosahuje
na vyhlásenie
hodnotu
konkurzu
postihnuteľnú
v exekúcií.

Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku č. 2 zo súpisu
Správca po vykonanom šetrení zistil, že ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok Dlžníka zostatok na bežnom
bankovom účte Dlžníka síce dosahuje sumu vyššiu ako sumu, ktorú Dlžník uviedol v zozname majetku ako
prílohy návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, avšak nedosahuje výšku postihnuteľnú v exekúcií, čo
v kontexte ust. § 167h ods. 4 ZoKR v spojení s ust. § 61q ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ako „Exekučný poriadok“) v spojení s ust. § 104 ods. 1 Exekučného poriadku spôsobuje, že
zostatok na bankovom účte Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok Dlžníka nepodlieha konkurzu na
majetok Dlžníka v dôsledku čoho ho Správca zo súpisu majetku vylučuje.
Aktuálny stav súpisu
Po vyššie uvedených zmenách sú v súpise všeobecnej podstaty zapísané nasledovné súpisové zložky majetku
Číslo Druh
Identifikácia majetku
zložky majetku

Deň
Spoluvlastnícky Stav
Súpisová
zapísania
podiel Dlžníka
majetku hodnota

Dôvod
zapísania

Deň
Dôvod
vylúčenia vylúčenia
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Motorové vozidlo Nissan
Hnuteľná Primera 2.0 4D/-/-, VIN
1/1
vec
SJNBCAP11U0131492, rok
výroby 1997

majetku hodnota

Neznámy 400,00 €

Deň vydania: 01.07.2020

majetku

majetku
majetku
Uvedenie
v zozname
majetku
ako
prílohy návrhu na
04.05.2020 vyhlásenie
konkurzu a výpis
z evidencie
motorových
vozidiel

majetku
-

Poučenie a výzva
Ďalšie šetrenia pomerov Dlžníka Správca v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZoKR vykonáva len na podnet veriteľa za
predpokladu, že veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia vykoná 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 šetrenie ohľadne majetku
dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení.
V Banskej Bystrici, dňa 25.06.2020.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Ervin Mag
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K051165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palkovicsová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerský Jablonec 15, 980 35 Gemerský Jablonec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1975
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/238/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/238/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
insolva debt solutions, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241 (ďalej len
„správca“), správca dlžníka: Beáta Palkovicsová, Gemerský Jablonec 15, 980 35 Gemerský Jablonec, dat. nar.:
26. 3. 1975 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167q ods. 3 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR 2. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním nehnuteľnosť nízkej hodnoty vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Majetková hodnota:
Popis

Obchodná spoločnosť

Sídlo

IČO
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P. Rádayho 5387/8, 984 01 Lučenec

51159279

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Beáta
Palkovicsová – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: insolva debt solutions,
k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK54 8330 0000 0025 0177 9277, vedený vo Fio banka, a.s, VS: 814,
Poznámka: PK Beáta Palkovicsová, v lehote na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Beáta Palkovicsová

K051166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šurina Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železná Breznica -, 962 34 Železná Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1970
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/218/2020 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/218/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
insolva debt solutions, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241 (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Pavol Šurina, Železná Breznica, 962 34 Železná Breznica, Slovenská republika, dat. nar.: 26. 5. 1970
(ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s § 167p ods. 1 ZKR 2. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:

Hnuteľná vec:
Popis
Renault Megane Scenic

Rok výroby
1998

Výrobné číslo
VF1JA0F0518653181

Stav opotrebovanosti
Jazdené, opotrebované

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
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4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Pavol
Šurina – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: insolva debt solutions, k.s.,
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien príslušným dopravným inšpektorátom.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: IBAN: SK54 8330 0000 0025 0177 9277, vedený vo Fio banka, a.s, VS: 0115,
Poznámka: PK Pavol Šurina, v lehote na predkladanie ponúk.
Poučenie: Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca/nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Pavol Šurina
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K051167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Burkuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Nová Baňa 0, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/169/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/169/2020
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 :
Roman Burkuš, nar. 10.10.1971, bytom Mesto Nová Baňa, 968 01 Nová Baňa, pôvodne podnikajúci pod
obchodným meno Roman Burkuš, s miestom podnikania Cintorínska 104/10, 968 01 Nová Baňa, IČO: 33 993 319
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 26.06.2020

K051168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chybová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 610 / 11, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/150/2020 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/150/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 20.03.2020 bolo v obchodnom vestníku OV č. 56/2020 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 4OdK/150/2020 zo
dňa 12.03.2020, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eva Chybová, nar. 28.12.1966, trvale bytom:
Rožňavská 5/849, 979 01 Rimavská Sobota, adresa na doručovanie: Jesenského 610/11, 979 01 Rimavská
Sobota a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A,
974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
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nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Eva Chybová, nar. 28.12.1966, , trvale bytom: Rožňavská 5/849, 979 01 Rimavská
Sobota, adresa na doručovanie: Jesenského 610/11, 979 01 Rimavská Sobota sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K051169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko 1/11, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/23/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/23/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Mária Tóthová, nar. 06.11.1973, trvale bytom Gemerský Jablonec 238, 980 35 Gemerský
Jablonec, na korešpondenčnej adrese Rúbanisko 1/11, 984 03 Lučenec, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 2OdK/23/2020, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška pohľadávky prihlásená
u správcu dňa 19.06.2020 veriteľa Quantum Credit a. s., so sídlom: Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava mestská časť Ružinov, SR, IČO: 47 248 980, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka u správcu dňa
19.06.2020 v celkovej výške 494,18 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod číslom pohľadávky 7.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
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b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b )na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K051170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Romana Harvanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Huta 36, 962 25 Slatinské Lazy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1992
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Romana Harvanová, nar. 28.07.1992, trvale bytom obec Stará Huta,
962 25 Slatinské Lazy, na korešpondenčnej adrese Daxnerova 38, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno –
Romana Harvanová, s miestom podnikania Stará Huta 36, 962 25 Stará Huta, IČO – 51 914 751, týmto v súlade
s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
KASATKIN Recovery, k. s., správca
V Banskej Bystrici, dňa 26.06.2020

K051171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELITECH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. M. Hodžu 9 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 553 701
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/6/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/6/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

218

Obchodný vestník 125/2020
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Označenie dražobníka:
Obchodné meno: AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o.
Sídlo: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO:46 141 341
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B
Bank. spojenie: 2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX
Zastúpený: JUDr. Marek Piršel, konateľ

Označenie navrhovateľa dražby:
Obchodné meno: ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu:
ELITECH, s.r.o. „v konkurze“
IČO: 36 553 701
so sídlom M. M. Hodžu 9
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28054/S (“Úpadca“)

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna
Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Dátum dražby: 29.07.2020
Čas otvorenia dražby: 11:15 hod.
Čas otvorenia pre účastníkov: 10:45 hod.
Čas otvorenia dražby pre verejnosť: 11:05 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30 - EUR / 1 osoba.
Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Označenie dražby:
prvá dražba
Predmet dražby:
Hnuteľné veci tvoriace funkčný a prevádzkovo schopný technologický celok definovaný ako mobilná
horizontálna betonáreň Europatransport Model T3 Matricola, séria 08100, r.v. 2008. Kompletné zariadenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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sa skladá zo zásobníkov kontrolujúcich uloženie a dávkovanie kameniva a z horizontálneho sila Eurosilo
SPF/DE pre nakládku a dávkovanie cementu a vody. Súčasťou betonárne je miešacie zariadenie MMC1T
MERKO CZ s riadiacim systémom ME-30 eMix martek elektronik s využitím programovateľného automatu
B&R X 20, vrátane silového rozvádzača RMM, obsahujúceho vývody pre elektrozariadenie betonárne HBS
1T firmy MERKO CZ, a.s. Levická cesta 4, Tlmače.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Záložné právo v prospech spoločnosti Považská betonáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce, IČO: 31 615 716,
zabezpečujúce pohľadávku uvedenú v zozname pohľadávok konkurzného konania sp. zn.: 1R/6/2015 pod č. 103
vo výške 354.355,34- EUR, vzniknutú z titulu Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam zo dňa
02.07.2015. Záložné právo je registrované v NCRzp pod číslom 28241/2015.
Opis predmetu dražby/ Opis stavu predmetu dražby:
Hnuteľné veci tvoria funkčný a prevádzkovo schopný technologický celok definovaný ako mobilná horizontálna
betonáreň Europatransport Model T3 Matricola, séria 08100, r.v. 2008. Predmet dražby sa nachádza ako voľne
viditeľný odstavený nezastrešený objekt, po pravej strane Levickej cesty č. 4 (E 564) smer Tlmače – Levice. Po
splnení zákonných podmienok bude vydražiteľ povinný zabezpečiť odvoz predmetu dražby, resp. jeho
umiestnenie na pôvodnom mieste na vlastné náklady.
Stav predmetu dražby celkovo zodpovedá dobe, spôsobu jeho umiestnenia a poveternostným podmienkam naň
vplývajúcich.
Cena predmetu dražby:
60.000,- EUR (slovom: šesťdesiattisíc EUR)
Najnižšie podanie:
60.000,- EUR (slovom: šesťdesiattisíc EUR)
Minimálne prihodenie:
500,-EUR (slovom: päťsto EUR)
Výška dražobnej zábezpeky:
15.000,-EUR (slovom: pätnásťtisíc EUR)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440
TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 039), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti
na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia
kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet
dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu
2921855440/1100, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 039),
s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 09.07.2020 o 14:30 hod., stretnutie záujemcov je pred areálom spoločnosti AUTO BV s.r.o., Levická
cesta 4, Tlmače.
Termín č. 2: 21.07.2020 o 14:30 hod., stretnutie záujemcov je pred areálom spoločnosti AUTO BV s.r.o., Levická
cesta 4, Tlmače.
Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote,
prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je
vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného
predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby
a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci
vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju
prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o
tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú
ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
dražby nesie vydražiteľ!

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Tomáš Trella, notár, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava

Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému Okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odsek 2.
Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

K051172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočisko 2609/21A, 977 01 Brezno - Predné Halny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/86/2020_S512
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/86/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Roman Harvan, nar. 07.11.1974, trvale bytom Jarmočisko 2609/21A,
977 01 Brezno - Predné Halny, obchodné meno - Roman Harvan - BUTIKER, s miestom podnikania
Jarmočisko 2609/21A, 977 01 Brezno, IČO: 41863488, týmto o z n a m u j e, že zo zoznamu majetku dlžníka
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, z vyjadrenia dlžníka a z vykonaného šetrenia majetku podľa
ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe zistenia skutkového stavu, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, následne zistil. že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Roman Harvan, nar. 07.11.1974, trvale bytom
Jarmočisko 2609/21A, 977 01 Brezno - Predné Halny, obchodné meno - Roman Harvan - BUTIKER, s miestom
podnikania Jarmočisko 2609/21A, 977 01 Brezno, IČO: 41863488, sa k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa zrušuje konkurz na majetok dlžníka Roman
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Harvan, nar. 07.11.1974, trvale bytom Jarmočisko 2609/21A, 977 01 Brezno - Predné Halny, obchodné
meno - Roman Harvan - BUTIKER, s miestom podnikania Jarmočisko 2609/21A, 977 01 Brezno, IČO:
41863488.
Vo Veľkom Krtíši dňa 26.06.2020
JUDr. Vladimír Nosko, správca

K051173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dáša Bučeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/94/2020_S512
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/94/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Dáša Bučeková, nar. 11.03.1961, trvale bytom mesto Brezno, 977 01
Brezno, na korešpondenčnej adrese Paseka 1, 976 67 Závadka nad Hronom, týmto o z n a m u j e, že zo
zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, z vyjadrenia dlžníka a z vykonaného
šetrenia majetku podľa ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe zistenia skutkového stavu, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, následne zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Dáša Bučeková, nar. 11.03.1961, trvale bytom
mesto Brezno, 977 01 Brezno, na korešpondenčnej adrese Paseka 1, 976 67 Závadka nad Hronom,
sa k o n č í.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa zrušuje konkurz na majetok dlžníka Dáša
Bučeková, nar. 11.03.1961, trvale bytom mesto Brezno, 977 01 Brezno, na korešpondenčnej adrese
Paseka 1, 976 67 Závadka nad Hronom.
Vo Veľkom Krtíši dňa 26.06.2020
JUDr. Vladimír Nosko, správca

K051174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Planka František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Číž kúpele 63, 980 43 Číž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1979
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/319/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/319/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: František Planka, Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Školská 28/1284, 982 01 Tornaľa, toho času bytom Číž kúpele 63, 980 43 Číž IČO/ Dátum narodenia dlžníka:
31.01.1979, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4OdK/319/2020 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/319/2020

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Bratislave, dňa 26.06.2020

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

K051175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Planka František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Číž kúpele 63, 980 43 Číž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1979
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/319/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/319/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: František Planka, Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Školská 28/1284, 982 01 Tornaľa, toho času bytom Číž kúpele 63, 980 43 Číž IČO/ Dátum narodenia dlžníka:
31.01.1979, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4OdK/319/2020 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/319/2020

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na
adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.

V Bratislave, dňa 26.06.2020

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

K051176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Chyba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto 0, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/156/2020_S512
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/156/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Richard Chyba, nar. 04.10.1989, trvale bytom mesto Rimavská
Sobota, 979 01 Rimavská Sobota, na korešpondenčnej adrese Jesenského 610/11, 979 01 Rimavská
Sobota, týmto o z n a m u j e, že zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
z vyjadrenia dlžníka a z vykonaného šetrenia majetku podľa ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Na základe zistenia skutkového stavu, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, následne zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Richard Chyba, nar. 04.10.1989, trvale bytom
mesto Rimavská Sobota, 979 01 Rimavská Sobota, na korešpondenčnej adrese Jesenského 610/11, 979 01
Rimavská Sobota, sa k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa zrušuje konkurz na majetok dlžníka Richard
Chyba, nar. 04.10.1989, trvale bytom mesto Rimavská Sobota, 979 01 Rimavská Sobota, na
korešpondenčnej adrese Jesenského 610/11, 979 01 Rimavská Sobota.
Vo Veľkom Krtíši dňa 26.06.2020
JUDr. Vladimír Nosko, 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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K051177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Hybský; obchodné meno: Štefan Hybský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 922/159, 962 61 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1000/2018 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1000/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, zo dňa 23. 10. 2018, č. k. 2OdK/1000/2018, zverejnenom v OV
211/2018, dňa 02. 11. 2018, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka - Štefan Hybský, nar. 01. 01. 1972,trvale bytom
Slobody 922/159, 962 61 Dobrá Niva, obchodné meno: Štefan Hybský, s miestom podnikania Čekovce226, 962
41 Čekovce, IČO: 31078249, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, 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 1492.

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 sa 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, vyjadrenia dlžníka
a následného speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, správca zistil, že suma získaná speňažením majetku
podliehajúceho konkurzu je nižšia ako náklady konkurzu, teda, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Štefan Hybský, nar.
01. 01. 1972, trvale bytom Slobody 922/159, 962 61 Dobrá Niva, obchodné meno: Štefan Hybský, s
miestom podnikania Čekovce 226, 962 41 Čekovce, IČO: 31078249, zrušuje.

Vo Zvolene, 26. 06. 2020.

JUDr. Ľubica Flíderová
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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K051178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kožák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pieninská 6433/25, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/301/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/301/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Štefan Kožák, nar. 03.11.1957, bytom Pieninská
6433/25, 974 11 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Štefan Kožák, s miestom
podnikania Pieninská 6433/25, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 22 716 858, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 5OdK/301/2020, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona číslo
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto zverejňuje v
Obchodnom vestníku súpis všeobecnej podstaty Úpadcu.

Peňažná pohľadávka

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

1
Peňažná pohľadávka
146,05
146,05

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno, priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar/IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)

1/1
26.06.2020, majetok vo vlastníctve úpadcu
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63
Bratislava
146,05
Zrážka z iného príjmu úpadcu podliehajúcej konkurzu
podľa ust. § 167h ods.1 ZKR ku dňu vyhlásenia konkurzu

Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

JUDr. Jana Živická, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K051179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Katarína Neumannová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 119, 985 53 Mýtna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1972
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/454/2019/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/454/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762, správca
konkurznej podstaty dlžníka: JUDr. Katarína Neumannová, nar.: 31.12.1972, trvale bytom: Mýtna 119, 985 53
Mýtna, na korešpondenčnej adrese: P.O. Box 8, 810 06 Bratislava 16 (ďalej aj ako len „Dlžník“)
po splnení rozvrhu výťažku v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov
konkurz na majetok Dlžníka ukončuje.

K051180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Marian Drevo; obchodne meno - Marian Drevo MAREX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Matice slovenskej 14, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/581/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/581/2019
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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, zo dňa 06. 06. 2019, sp. zn. 2OdK/581/2019, zverejnenom v OV
113/2019, dňa 13. 06. 2019, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Marian Drevo, nar. 06. 12. 1955, trvale bytom
Námestie Matice slovenskej 14, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno - Marian Drevo - MAREX, s miestom
podnikania Námestie Matice slovenskej 14, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO - 34611339 , o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, 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 1492.

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 sa 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, vyjadrenia dlžníka
a následného speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, správca zistil, že suma získaná speňažením majetku
podliehajúceho konkurzu je nižšia ako náklady konkurzu, teda, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Marian Drevo, nar.
06. 12. 1955, trvale bytom Námestie Matice slovenskej 14, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno Marian Drevo - MAREX, s miestom podnikania Námestie Matice slovenskej 14, 965 01 Žiar nad Hronom,
IČO - 34611339, zrušuje.

Vo Zvolene, 26. 06. 2020.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K051181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Michal Budaj; obchodné meno: Michal Budaj MBTECH
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkonice 252 252, 976 13 Podkonice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1014/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1014/2019
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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, zo dňa 28. 11. 2019, sp. zn. 4OdK/1014/2019, zverejnenom v OV
240/2019, dňa 12. 12. 2019, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Michal Budaj, nar. 31. 10. 1985, trvale bytom
Podkonice 252, Podkonice 976 13, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Budaj - MBTECH, s miestom
podnikania: Podkonice 252, Podkonice 976 13, IČO: 8510317849 34611339, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, 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 1492.

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 sa 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, vyjadrenia dlžníka
a následného speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, správca zistil, že suma získaná speňažením majetku
podliehajúceho konkurzu je nižšia ako náklady konkurzu, teda, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Michal Budaj, nar.
31. 10. 1985, trvale bytom Podkonice 252, Podkonice 976 13, podnikajúci pod obchodným menom: Michal
Budaj - MBTECH, s miestom podnikania: Podkonice 252, Podkonice 976 13, IČO: 8510317849, zrušuje.

Vo Zvolene, 26. 06. 2020.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K051182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Hronec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 14483/10E, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 75/2011 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 75/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty úpadcu: Igor Hronec, nar. 18.08.1967, trvale bytom
Komenského 14483/10E, 974 01 Banská Bystrica, v zmysle ust. § 81 zákona 7/2005 ZKR Z.z. oznamuje
účastníkom konania vylúčenie položiek č. 1 a č. 3 zo všeobecnej podstaty:

Č. súpisovej Súpis. zložka
Identifikácia
položky
majetku

1.

3.

Podstata

peňažná
pohľadávka

Súpisová
hodnota

Peňažné prostriedky nachádzajúce sa v
držbe úpadcu
všeobecná 3 500,00 €
Vyrovnávací podiel v spoločnosti UNI
peňažná
CONSULTING, s.r.o., obchodný podiel
pohľadávka
spoločníka 100%
všeobecná 6 638,80 €
Suma celkom
10138,80 €

Dôvod vylúčenia
Súhlas príslušného orgánu - Uznesenie
Okresného súdu v Banskej Bystrici zo
dňa 22.06.2020
Súhlas príslušného orgánu - Uznesenie
Okresného súdu v Banskej Bystrici zo
dňa 22.06.2020

V Banskej Bystrici, dňa 26.06.2020
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty
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K051183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fortena s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 4707, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 624 683
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, ako správca
úpadcu Fortena s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 683 týmto v súlade
s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
na prihlásenie pohľadávok boli dňa 24.06.2020 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ

Ulica Číslo Obec

Slovenská republika – Daňový úrad Banská
Nová 13
Bystrica

PSČ

Banská
Bystrica

IČO

Štát

Prihlásená
suma

suma

–

Celková

974 04 424995000016 SR 11,90 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K051184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stránska 6, 982 51 Stránska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/155/2018 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/155/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu JUDr. Pavel
Vrška, správca dlžníka: Peter Šimko, nar. 28.06.1962, trvale bytom Stránska č. 6, 982 51 Stránska počas
svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
z vyjadrenia dlžníka ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v
v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. §167t ods. 1 ZKR ), správca
týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR zrušuje. JUDr. Pavel Vrška, správca Dňa 26. júna 2020
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K051185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dálik, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Hradca Králové 1285/18, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/14/2017 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/14/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Ing. Peter Dálik, nar. 07.08.1964, bytom 974 04 Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové
1285/18, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) zvoláva ďalšiu schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 20.07.2020 (pondelok) o 11:00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na
adrese Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze
2. Kontrola činnosti správcu
3. Podanie vysvetlenia úpadcu na:
- ste zamestnaný, ak áno uveďte zamestnávateľa – predložte písomný doklad (pracovná zmluva, dohoda,
potvrdenie zo sociálnej poisťovne či iné),
- od kedy ste zamestnaný a v akom pracovnom pomere – predložte písomný doklad (pracovná zmluva, dohoda,
potvrdenie zo sociálnej poisťovne či iné),
- ak poberáte za prácu mzdu či iné plnenia uveďte sumu netto mesačne za rok 2019 a rok 2020 k 30.05.2020 –
predložte písomný doklad (pracovná zmluva, dohoda, potvrdenie zo sociálnej poisťovne či iné),
- uveďte informáciu o Vašich dlhoch/záväzkoch (úvery, exekúcie, zrážky),
- uveďte informáciu, či máte dispozičné právo k bankovým účtom vedených v bankových domovoch v SR, alebo
v krajinách EÚ ak áno, oznámte vlastníctvo týchto účtov a dôvod Vášho dispozičného práva,
- ak máte inú vyživovaciu povinnosť, predložte rodný list, príp. rozhodnutie o určení výživného,
- či ste počas svojho konkurzného konania dostali výhru z loterijnej či inej spoločnosti, resp. dar či iné peňažné
alebo nepeňažné plnenie a v akej výške,
- v prípade, že ste k 30.05.2020 poberali mzdu či iné finančné odmeny uveďte formu príjmu (hotovostne, na účet,
iné) v akej výške Vám bola mzda či odmeny vyplácané a v akých termínoch – predložte písomný doklad
(pracovná zmluva, dohoda, potvrdenie zo sociálnej poisťovne či iné),
- aby úpadca uviedol aký majetok nadobudol počas konkurzu vrátane mzdy – predložte písomné potvrdenie zo
sociálnej poisťovne.
4. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu § 36 ZKR
5. Iné
6. Záver
Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 10:45 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu overeným plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.
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V zmysle § 35 ods. 2 ZKR: ,,Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Predseda schôdze môže povoliť účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi
štatutárneho orgánu úpadcu alebo zákonnému zástupcovi úpadcu. Na požiadanie predsedu schôdze sú tieto
osoby povinné sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a odpovedať na otázky predsedu schôdze.“
V zmysle § 35 ods. 4 ZKR: ,,Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého
pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé
jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas.“
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K051186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdoš Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaníky 39, 962 65 Domaníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1257/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1257/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 2OdK/1257/2019 zo dňa 07.01.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 7/2020 dňa 13.01.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Erik Gajdoš, nar.
22.01.1992, trvale bytom Domaníky 39, 962 65 Domaníky, na korešpondenčnej adrese T. G. Masaryka 16,
960 01 Zvolen, obchodné meno - Erik Gajdoš, s miestom podnikania Domaníky 39, 962 65 Domaníky, IČO 46761209, pričom do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J.
Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do zoznamu správcov pod zn. S1201.

Týmto, ako správca dlžníka Erik Gajdoš, nar. 22.01.1992, trvale bytom Domaníky 39, 962 65 Domaníky, na
korešpondenčnej adrese T. G. Masaryka 16, 960 01 Zvolen, obchodné meno - Erik Gajdoš, s miestom
podnikania Domaníky 39, 962 65 Domaníky, IČO - 46761209 ruším nesprávne oznámenie o zrušení
konkurzu, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 122/2020 dňa 26.06.2020, pod K050224.

JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K051187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaleja Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiná 200, 991 05 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/219/2020 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/219/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 09.04.2020 bolo v obchodnom vestníku OV č. 70/2020 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 5OdK/219/2020 zo
dňa 02.04.2020, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marián Kaleja, nar. 21.07.1982, bytom
Sklabiná 200, 991 05 Sklabiná 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 Marián Kaleja, nar. 21.07.1982, bytom Sklabiná 200, 991 05 Sklabiná sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.,
správca

K051188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mazúch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiakova 6029/21, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1987
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/231/2020.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/231/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863 správca
dlžníka: Vladimír Mazúch, nar. 11.05.1987, trvale bytom Kalinčiakova 6029/21, 974 05 Banská Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Mazúch, s miestom podnikania Kalinčiakova 6029/21, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 46 420 444, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.
4OdK/231/2020 oznamuje v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), že do zoznamu
pohľadávok, boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísané nasledovné
pohľadávky veriteľa:

- Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
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IČO: 00 313 271 :
Pohľadávka č. 1, prihlásená suma 22,70 €, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.: 18,
Pohľadávka č. 2, prihlásená suma 21,17 €, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.: 19,
Pohľadávka č. 3, prihlásená suma 21,17 €, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.: 20,
Pohľadávka č. 4, prihlásená suma 21,17 €, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.: 21,
Pohľadávka č. 5, prihlásená suma 21,96 €, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.: 22,
Pohľadávka č. 6, prihlásená suma 29,20 €, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.: 23,
Pohľadávka č. 7, prihlásená suma 29,20 €, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.: 24,
Pohľadávka č. 8, prihlásená suma 29,20 €, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.: 25,
Pohľadávka č. 9, prihlásená suma 29,28 €, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.: 26,
Pohľadávka č. 10, prihlásená suma 29,20 €, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.: 27,
Pohľadávka č. 11, prihlásená suma 29,20 €, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.: 28,
Pohľadávka č. 12, prihlásená suma 29,20 €, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.: 29.

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

K051189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maceková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 833, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/249/2020 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/249/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ
SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s.
SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s.
SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s.

Ulica
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska

číslo
2831/21
2831/21
2831/21

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Prihlásená suma – Celková suma
68,60 Eur
110,28 Eur
40,00 Eur
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JUDr. Tomáš Kohút, k.s., správca Ľubica Maceková

K051190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Búciová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1975
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/170/2020 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/170/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Monika Búciová, nar. 18. 02. 1975, trvale bytom 965 01 Žiar nad Hronom, týmto
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Monika Búciová, nar. 18. 02. 1975, trvale bytom 965 01
Žiar nad Hronom, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K051191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lovčica 133, 966 23 Lovčica - Trubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/986/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/986/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Anna
Bačová, nar. 08.06.1970, Lovčica 133, 966 23 Lovčica - Trubín, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 23.06.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

KRUK Česká
republika s.r.o.

a

Ulica:

Slovenská 24785199 Československé
armády

Číslo: Obec

PSČ: Štát

954/7 Hradec
Králové

500 03 Česká
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
6 516,51 €
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JUDr. Juraj Rybár, správca

K051192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makovníková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 225, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1955
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/316/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/316/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Daniela Makovníková, nar. 13.03.1955, trvale bytom Stredná 28/255, 976 45 Hronec, 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 platnom znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15.00 hod.
Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 4363 2082, alebo Emailom na recovery@perspecta.eu.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1894

K051193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makovníková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 225, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1955
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/316/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/316/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Daniela Makovníková, nar. 13.03.1955, trvale bytom Stredná 28/255, 976 45 Hronec, týmto v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b), 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok
na trovy konania na účely ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. je vedený vo VÚB, a. s., č. ú.
IBAN: SK13 0200 0000 0032 1392 2053, BIC: SUBASKBX.
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 ust. § 32 ods. 7 z. č. 7/2005 Z. z. popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Podľa ust. § 32 ods. 19 z. č. 7/2005 Z. z. 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 ust. § 32 ods. 20 z. č. 7/2005 Z. z. povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa ust. § 32 ods. 21 z. č. 7/2005 Z. z. na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr
do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania
podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1894

K051194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Madunický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 12/4, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/206/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/206/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
JUDr. Marian Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica správca dlžníka
Róbert Madunický, nar. 01.12.1970, trvale bytom Železničná 12/4, 980 52 Hrachovo; pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Róbert Madunický, s miestom podnikania Železničná 12/4, 980 52 Hrachovo, IČO: 44 972
474, v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), týmto oznamujem zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh
výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
JUDr. Marian Pataj
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správca

K051195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makovníková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 225, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1955
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/316/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/316/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables!
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty!
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne!
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad!
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed!
Invitation a produire une créance. Délais a respecter!
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare!
Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero!
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai!
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők!
Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba!
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen!
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów!
Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar!
Invita?ie de înregistrare a cererii de admitere a crean?ei. Termenul limită!
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat!
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta!

PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca konkurznej
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podstaty dlžníka, t. j. dlžníka Daniela Makovníková, nar. 13.03.1955, trvale bytom Stredná 28/255, 976 45
Hronec, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banský Bystrica, spis. zn.: 4OdK/316/2020, zo dňa
18.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, as bankruptcy truste of bankrupt
Daniela Makovníková, born 13.03.1955, premanently residing Stredná 28/255, 976 45 Hronec, (hereinafter only
“the Bankrupt “), has according to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015 the duty to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/316/2020
dated 18th of June 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 25.06.2020. Dňom
26.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 25th of June 2020. Bankruptcy was declared
on 26th of April 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 so sídlom kancelárie
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated
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Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovak Republic whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court - District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic
(§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered
the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
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 pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže
byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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).
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).
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).
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).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 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 (§ 28 sec. 6 BRA).
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).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
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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).

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).

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).
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).

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).
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).

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).
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).
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).
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).
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 the fixtures shall be divided
in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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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).

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).
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).

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

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

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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19. 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).
20. 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 (§ 53
ods. 3 Civilného sporového poriadku).

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 mater 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 matter will not be submitted to the court (§
53 sec. 3 Civil process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania 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 has according to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th
May 2015.

Vo Vlkanovej dňa 26.06.2020 / In Vlkanová on the 26th of June 2020

PERSPECTA Recovery, k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka
Trustee of the bankrupt

K051196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 321 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/8/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/8/2016
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4R/8/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu ELTECO, a.s. „v konkurze“, so sídlom Sládkovičova 37/A, 974
05 Banská Bystrica, IČO: 17 321 719, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do
zoznamu pohľadávok nasledovne označené pohľadávky :
Položky zoznamu pohľadávok: 1878 až 1916, veriteľ : Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 22.06.2020,
celková prihlásená suma 82.252,10 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 26.06.2020
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K051197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 839 / 31, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1993
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/216/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/216/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám. Štefana
Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, správca dlžníka: Berky Tomáš, nar.: 17.03.1993, trvale bytom: Štúrova
839/31, 96212 Detva, obchodné meno: Tomáš Berky, miesto podnikania: Štúrova 839/31, 96212 Detva,
IČO:50987828, spisová značka: 2OdK/216/2020 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie
správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa
26.06.2020 prihláška pohľadávky:
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
IČO: 24785199
Ulica, Číslo, Obec: Československé armády 954/7, Hradec Králové 50003
Štát: Česká republika
Veriteľ si prihlásil pohľadávku:
·

v celkovej výške:355,93 EUR,
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Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K051198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ojala Slovakia s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 565, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 310 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Ojala Slovakia, s.r.o. „v konkurze“ so sídlom Kriváň č. 565, 962
04 Kriváň, IČO: 44 310 226, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu
pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok : 114.9, veriteľ : WANES s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice, IČO:
36 759 220, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 07.05.2020, celková prihlásená suma
2.970,86 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 26.06.2020
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K051199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubíková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod zámkom 187/4, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/322/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/322/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milan Kozický, správca úpadcu Katarína Jakubíková, nar. 06. 06. 1980, trvale bytom Pod zámkom 187/4,
976 13 Slovenská Ľupča, oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu možno v kancelárií správcu na adrese
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, každý pracovný deň počas úradných hodín od 08:00 do 14:00. Žiadosti
o dohodnutie termínu na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky
na tel. čísle 0915 183 450 alebo e-mailom na milan.kozicky@yahoo.com.
Veľký Krtíš, 26. 6. 2020
Milan Kozický, správca

K051200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubíková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod zámkom 187/4, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/322/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/322/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milan Kozický, správca so sídlom kancelárie Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, ustanovený
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19. 06. 2020 za správcu v konkurze na majetok dlžníka
Katarína Jakubíková, nar. 06. 06. 1980, trvale bytom Pod zámkom 187/4, 976 13 Slovenská Ľupča, oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 a podľa § 32 ods. 11
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov („zákon“). Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok podľa odseku § 32 ods. 7 zákona
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Preddavok možno zložiť na účet
IBAN SK75 1100 0000 0026 1876 4802, BIC (SWIFT) TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol
je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa je označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Veľký Krtíš, 26. 06. 2020
JUDr. Milan Kozický, správca

K051201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubíková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod zámkom 187/4, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/322/2020 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/322/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka: Katarína Jakubíková, nar. 06. 06. 1980, trvale bytom Pod zámkom 187/4, 976 13 Slovenská
Ľupča, oznamujem, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.
2OdK/322/2020 zo dňa 19.06.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 121/2020 zo dňa 25.06.2020
vyhlásený konkurz, a za správcu úpadcu bol ustanovený Milan Kozický, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01
Veľký Krtíš, IČO: 46651608 , značka správcu S1966.
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 Katarína Jakubíková, nar. 06. 06. 1980, trvale bytom Pod
zámkom 187/4, 976 13 Slovenská Ľupča our duty is to inform you that with the Resolution from the 6th Jun 2020,
No. 2OdK/322/2020 promulgated in the Commercial bulletin No. 121/2020 on 25.06.2020 has District Court
Banska Bystrica proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Milan Kozický, so sídlom
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46651608, značka správcu S1966 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. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR).
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). To the application shall be attached the documents, which
prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he
accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim
in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR).
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
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2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Veľký Krtíš, 26. 06. 2020
JUDr. Milan Kozický, správca

K051202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 363, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1040/2018 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1040/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu JUDr. Pavel
Vrška, správca dlžníka: Anna Oláhová, nar. 25.03.1962, trvale bytom Jilemnického č. 363, 981 01
Hnúšťa počas svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, z vyjadrenia dlžníka ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i
ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, následne ako správca
zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. §167t ods. 1
ZKR ), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. JUDr. Pavel Vrška, správca Dňa 26. júna 2020
K051203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Muráni Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/209/2020 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/209/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Viera Muráni, nar. 10.2.1969, trvale bytom: Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica,
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.
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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: Viera Muráni, nar. 10.2.1969, trvale
bytom: Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, sa končí.

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

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K051204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafaelisová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Fullu 1988/12, 960 01 Zvolen - Môťová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/228/2020 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/228/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Monika Rafaelisová, nar. 14. 11. 1978, trvale bytom Ľ. Fullu 1988/12, 960 01 Zvolen –
Môťová, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/228/2020, týmto
v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok pod. por. č. 1, veriteľa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47, IČO: 36442151, ktorou boli do konkurzu prihlásené pohľadávky pod č. 1, 2, 3 v
celkovej výške 282,76 €, v poradí E- Iná pohľadávka. Vyššie uvedené pohľadávky boli správcom zapísané do
zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 7, 8, 9.

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

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.

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
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podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K051205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fúdor Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučatín 132 132, 976 61 Lučatín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/318/2020 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/318/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka – Peter Fúdor, nar. 08. 06. 1974, trvale bytom Lučatín 132, 976 61 Lučatín, oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Partizánska 15, 985 11 Halič, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
14,30 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0917 742 591 .
V Haliči dňa 26.06.2020
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K051206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fúdor Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučatín 132 132, 976 61 Lučatín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/318/2020 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/318/2020
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 Peter Fúdor, nar.
08. 06. 1974, trvale bytom Lučatín 132, 976 61 Lučatín, ďalej len úpadca /, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 2OdK/318/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy Peter
Fúdor, nar. 08. 06. 1974, trvale bytom Lučatín 132, 976 61 Lučatín, /hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our
duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.2OdK/318/2020
bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Konkurz bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu dňa 25.06.2020
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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This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 25--th of June 2020. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd v Banskej
Bystrici , Skuteckého 28, 975 59,Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp. zn.: 2OdK/318/2020 a v jednom
rovnopise na adresu správcu: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam
pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka,
k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in the District Court Banská Bystrica/ Okresný súd Banská Bystrica /, Skuteckého 28,
975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.2OdK/318/2020 and in one copy to the truste to the adress:
Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič, Slovakia. Each claim must be registred separately. The registration
has to provide information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of
the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general
estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be
filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the
webside www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
Credistors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the
information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not
have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a
Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more than one claim, a summarization of the registrations
has to be added to the registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.

V Haliči dňa 26.06.2020
Ing. Naďa Bôžiková, správca (Debtor´s trustee)

K051207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fúdor Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučatín 132 132, 976 61 Lučatín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/318/2020 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/318/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

Ing. Naďa Bôžiková, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1530, so sídlom
kancelárie Partizánska 15, 985 11 Halič, ako konkurzný správca dlžníka Peter Fúdor, nar. 08. 06. 1974, trvale
bytom Lučatín 132, 976 61 Lučatín, (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.

Číslo účtu: 2925854066/1100

Vedený v Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška kaucie: 350,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Doplňujúce údaje ( poznámka):
2OdK/318/2020- kaucia

V Haliči, dňa 26.06.2020
Ing. Naďa Bôžiková
správca

K051208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otília Goralová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/168/2020 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/168/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Otília Goralová, nar.
29.10.1974, bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K051209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henrieta Benceová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 847/1, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/173/2020 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/173/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Henrieta Benceová, nar.
18.10.1976, bytom Rožňavská 847/1, 979 01 Rimavská Sobota, podnikajúci pod obchodným menom Henrieta
Benceová, s miestom podnikania Nr. 197/1, 054 21 Adnet, Rakúsko, IČO: 502 111 607, týmto v súlade s ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K051210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 273/2, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/469/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/469/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE OPAKOVANÉHO I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, zn.
správcu: S1787 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Katarína Samková, nar. 20. 10. 1958, trvale bytom
Armádna 273/2, 049 16 Jelšava (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1
ZKR I. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu. Správca speňažuje týmto
ponukovým konaním nehnuteľné veci vo vlastníctve dlžníka. Správca zverejňuje opakované I. kolo ponukového
konania, z dôvodu že v čase plynutia lehoty na doručovanie ponúk v I. kole ponukového konania nadobudol
účinnosť zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej zákon o
mimoriadnych opatreniach"), na základe ktorého správca musel upustiť od organizovania ponukového konania, a
to do 30.05.2020.
I.
Pozemky
Súpisová
zložka
2

Predmet predaja:
Druh
Zastavaná
nádvorie

Výmera v m2 Štát Obec
plocha

a 2443

K.ú.

LV p.č.

Spoluvlastnícky
dlžníka
SR Chrámec Chrámec 71 180/2 1/20

Stavba
Súpisová zložka Popis
Štát Obec
K.ú.
LV p.č. Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1
Rodinný dom SR Chrámec Chrámec 71 180/2 1/20

podiel Súpisová
hodnota
161,24 €

Ulica Súpisné číslo Súpisová hodnota
31
850 €

(ďalej ako „Nehnuteľnosti“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 236/2019 zo dňa
06.12.2019.
II. Súťažné podmienky:
Lehota na doručenie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK69 0900 0000 0051 5746 6063, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:06, Poznámka:
Katarína Samková, v lehote na predkladanie ponúk. Správca si ponecháva právo odmietnuť nevýhodné ponuky
záujemcov.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ KATARÍNA SAMKOVÁ – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: JUDR. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom Budovateľská 12, 96223 Očová.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Nehnuteľnosti
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Nehnuteľnosti
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Kontakt: dukatova.spravca@gmail.sk
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca Katarína Samková

K051211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 149, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/217/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/217/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Dušan Sivák, Cernina 149, 090 16 Cernina, oznamuje v zmysle §167v, ods. 1 ZKR, že z
dôvodu, že spoluvlastnícky podiel 2/6 na nehnuteľnosti úpadcu, zapísaný do súpisu majetku a zverejnený v OV č.
97/2020 dňa 22.5.2020 a v OV č. 121/2020 dňa 25.6.2020, kedy bola odhadom správcu upresnená súpisová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hodnota a ktorá bola uplatnená ako obydlie úpadcu, nemožno speňažiť podľa §167o, ods. 2 ZKR, pretože
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.

K051212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jasenčák Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Štefánika 1052/15, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/256/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/256/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Roland Jasenčák, nar. 07.09.1985, Gen. Štefánika
1052/15, 060 01 Kežmarok, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Roland Jasenčák, IČO: 46 683
402, s miestom podnikania Gen. Štefánika 1052/15, 060 01 Kežmarok, Slovensko, v zmysle ust. § 167l ods. 5
v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 7017 9827, Slovenská sporiteľňa, a.s..
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 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K051213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jasenčák Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Štefánika 1052/15, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/256/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/256/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Roland Jasenčák, nar. 07.09.1985, Gen. Štefánika
1052/15, 060 01 Kežmarok, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Roland Jasenčák, IČO: 46 683
402, s miestom podnikania Gen. Štefánika 1052/15, 060 01 Kežmarok, Slovensko, týmto oznamuje
účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 413 146 , alebo
elektronicky na adrese oravcova@advokatpo.sk.

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

K051214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľo Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 367 / 3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/243/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/243/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka Vladimír Fiľo, nar. 03.03.1984, Slovenská 367/3, 094
31 Hanušovce nad Topľou, Slovensko, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 413 146 , alebo
elektronicky na adrese oravcova@advokatpo.sk.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K051215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľo Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 367 / 3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/243/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/243/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vladimír Fiľo, nar. 03.03.1984, Slovenská 367/3,
094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovensko, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 7017 9827, Slovenská sporiteľňa, a.s..
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 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Eva Oravcová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K051216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kufajka 408/7, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/228/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/228/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Anna Čonková, nar. 15.09.1960, Kufajka 408/7, 059
40 Liptovská Teplička, Slovensko, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 7017 9827, Slovenská sporiteľňa, a.s..
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 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K051217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kufajka 408/7, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/228/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/228/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Čonková, nar. 15.09.1960, Kufajka 408/7, 059
40 Liptovská Teplička, Slovensko, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 413 146 , alebo
elektronicky na adrese oravcova@advokatpo.sk.
JUDr. Eva Oravcová, správca
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K051218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2508 / 12, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/666/2019 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/666/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci oddlženia konkurzom dlžníka Filipa Jakuba, ako ustanovený správca týmto v súlade s §167u ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K051219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PATAGGS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 10/4814, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 494 674
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5K/22/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/22/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca úpadcu PATAGGS, s.r.o., so sídlom Mukačevská 10/4814, 080 01 Prešov, IČO: 36494674 týmto
zverejňuje súpis všeobecnej konkurznej podstaty:
Súpisová zložka majetku č. 1.Popis hnuteľnej veci: osobný automobil AC kombi značky VOLVO XC70
B/BZ71/BZ7146, Výrobné číslo: VIN: YV1BZ714681024479, Druh vozidla: osobný automobil, Farba: šedá
metalíza, Rok výroby:2012, Evidenčné číslo: PO693GS, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Celková hmotnosť:
2400kg, Umiestnenie: Veľký Šariš Gardom 42, 080 01 Prešov SR, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo
úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 5.900 EUR, Dátum zápisu do súpisu
majetku: 24.06.2020.
Súpisová zložka majetku č. 2. Popis: peňažná pohľadávka voči konateľovi úpadcu p. Samuelovi Gregovi, Veľký
Šariš Gardom 42, 080 01 Prešov z dôvodu neoprávnených výberov finančných prostriedkov z účtu úpadcu v
roku 2017 vo výške 224.750,- EUR. Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 224.750,- EUR, Mena: EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku:
24.06.2020.
Súpisová zložka majetku č. 3. Popis: peňažná pohľadávka voči konateľovi úpadcu p. Samuelovi Gregovi, Veľký
Šariš Gardom 42, 080 01 Prešov z dôvodu neoprávnených výberov finančných prostriedkov z účtu úpadcu v
roku 2018 vo výške 166.468,28 EUR. Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 166.468,28 EUR, Mena: EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku:
24.06.2020.
Súpisová zložka majetku č. 4. Popis: peňažná pohľadávka voči konateľovi úpadcu p. Samuelovi Gregovi, Veľký
Šariš Gardom 42, 080 01 Prešov z dôvodu neoprávnených výberov finančných prostriedkov z účtu úpadcu v
roku 2019 vo výške 31.590,- EUR. Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
(zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 31.590,- EUR, Mena: EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 24.06.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jana Čepčeková, správca

K051220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Barnabáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťačevská 603 / 7, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/92/2020 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/92/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka Barnabáš Baláž, nar. 10.09.1951, Tačevská 7, 085 01
Bardejov, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
správca oznamuje, že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata teda nepokryje
ani náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu, sa konkurz na majetok dlžníka Barnabáš Baláž, nar. 10.09.1951, Tačevská 7, 085 01
Bardejov, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.

K051221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Dudičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1795/38, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/266/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/266/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Adriána Dudičová, nar. 07.07.1982, Podskalka 1795/38, 066 01 Humenné,
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. 21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7.30 hod. do 14.30
hod. Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, správca

K051222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molitoris Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 15, 094 31 Pavlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/20/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/20/2020
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Týmto v zmysle § 167u ods.1 posledná veta ZKR oznamuje, že som zostavila zoznam nákladov konkurzu a mám
zámer zostaviť rozvrh konečného výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty.
Prešov, dňa 26.06.2020

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K051223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Malast
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/136/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/136/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s §167p) ZKR správca ponúka v 1.kole na odkúpenie majetok úpadcu - osobné motorové vozidlo Renault Megane Scenic, ev.č. VT285BY, r.v. 2006, objem 1870 cm3, 72kW,
nepojazdné - za najvyššiu ponúknutú cenu
- osobné vozidlo Renault Kango, ev.č. PO866CG, r.v. 2006, objem 1461 cm3, 48kW, jazdené, počet km : cca
400.000 km, za najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne 500,- €.
Vozidlá v súlade s §167b, ods. 3 ZKR užíva úpadca. Vozidlá sa odpredávajú v stave "ako stojí a leží" v zmysle
§501 O.z. Súpis majetku bol zverejnený v OV č. 118/2020 dňa 22.6.2020.
So záujemcom, ktorý splní podmienky ponukového konania, bude uzatvorená kúpna zmluva, ak v lehote 10
dní od zverejnenia výsledku ponukového konania v OV, ktorého súčasťou bude oznámenie pre oprávnené osoby
podľa §167 ods. 4 ZKR o možnosti vykúpiť majetok z konkurzu, žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo
vykúpiť majetok z konkurzu. V prípade uplatnenia práva vykúpiť majetok, bude zaplatená záloha záujemcovi
vrátená do 5 dní od zverejnenia výsledkov v OV. V prípade, že nárok na vykúpenie majetku z konkurzu nebude
uplatnený, bude úspešnému záujemcovi zaslaný návrh kúpnej zmluvy do 5 dní od uplynutia lehoty na uplatnenie
nároku na vykúpenie majetku. Predmet speňažovania nadobúdateľ prevezme u úpadkyne v mieste jej bydliska.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky
podané po lehote správca nemusí prihliadať.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením veci, o ktorú má záujem a výšky
ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia v zalepenej obálke s
označením "Konkurz-neotvárať, č.k.2OdK/136/2020". Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu
(IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Ak záujemca neuvedie ponúkanú
cenu, na takú ponuku správca nemusí prihliadať.
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. Pri porovnateľnej
cenovej ponuke má prednosť záujemca, ktorý má záujem o obidve veci.

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

264

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu IBAN: SK12 1111 0000 0014 8074 3018, VS: 21362020. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na
účet správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Po výbere úspešného záujemcu vyzve
správca na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že zmluvu odmietne podpísať, zaplatená záloha prepadá v prospech
podstaty ako zmluvná pokuta.
Poučenie: Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o
neho 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

K051224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hučko Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1607 / 6, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/193/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/193/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Štefan Hučko, nar. 21.12.1966, bytom Palárikova 1607/6, 069 01
Snina týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom
znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote zapísaná
pohľadávka veriteľa:
BNP PARIBAS PERSONAL FINACE SA, IČO: 47258713, Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, v celkovej výške
2.931,51 €.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K051225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Pľuta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusná 709/3, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/13/2020 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/13/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Anton Pľuta, nar. 13.06.1958, trvale bytom: Brusná 709/3,
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067 81 Belá nad Cirochou, sp. zn.: 4OdK/13/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa
konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca

K051226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CŠO - stav., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 450 235
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2019 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257
041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1528/B a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1759 (ďalej len „Správca“) úpadcu CŠO - stav., s.r.o., so
sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36 450 235 (ďalej len „Úpadca“),
týmto v súlade s ustanovením § 31 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 zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:

Označenie veriteľa:
TERMO-stavebná chémia s. r. o., so sídlom Železničný riadok 954/27, 054 01 Levoča, IČO: 44 945 531
Označenie pohľadávky:
1. Nezabezpečená pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky v celkovej výške 669,51 EUR.

Spisová značka súdu:

2K/17/2019, Okresný súd Prešov

Spisová značka správcu:

2K/17/2019 S1759

Dátum doručenia:

23.06.2020
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Neuplatnené

Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok: 26.06.2020

V Prešove dňa 26.06.2020

RK Správca, k.s.

K051227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Skliňár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínová 113, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/180/2017 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/180/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca konkurznej podstaty dlžníka:

Slavomír SKLIŇÁR, nar. 13.09.1969, Kukučínová 113, 093 03 Vranov nad Topľou.

Podľa § 167v ods. 2, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov

oznamuje

že konkurz končí, pretože do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz

z r u š u j e.
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V zmysle § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vranov nad Topľou, 26.06.2020

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K051228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kruppa Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1971
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/710/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/710/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka Rastislav Kruppa, nar. 12.02.1971, Poprad, 058 01 Poprad, v minulosti podnikajúci pod
obchodným menom Rastislav Kruppa, IČO: 46933751, s miestom podnikania Tomášiková 2479/71, 058 01
Poprad, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 2OdK/710/2019, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s., správca

K051229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otília Maľarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208/77, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/56/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/56/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 4OdK/56/2019 zo dňa 03.12.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 09.12.2019 v právnej veci navrhovateľa–dlžníka: Otília Maľarová, nar. 26.07.1967, Podskalka 5208/79, 066
01 Humenné, Slovenská republika, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, so sídlom
kancelárie Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na Otília Maľarová, nar.
26.07.1967, Podskalka 5208/79, 066 01 Humenné, Slovenská republika, rozhodol tak, že ma ustanovil do
funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania
majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 237/2019,
dňa 09.12.2019, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 10.12.2019.
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, značka
správcu S 1423, týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že:
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ZKR). Na základe uvedených skutočností
správca oznamuje, že v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov konkurz vyhlásený na Otília Maľarová, nar. 26.07.1967, Podskalka 5208/79, 066
01 Humenné, Slovenská republika, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
(§167t ZKR).
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
4OdK/56/2019 zo dňa 03.12.2019, na majetok dlžníka: Otília Maľarová, nar. 26.07.1967, Podskalka 5208/79,
066 01 Humenné, Slovenská republika, zrušuje. (§167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Poučenie: 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 ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Poprade, dňa 25.06.2020
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JUDr. Lenka Jamnická, správca

K051230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dendis Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široké 290, 082 37 Široké
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1989
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/181/2020 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/181/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: Marek Dendis, nar. 22.06.1989, trvale bytom Široké 290, 082 37 Široké, podnikajúci pod
obchodným menom Marek Dendis, IČO: 45 666 971, s miestom podnikania 082 37 Široké 290, konkurzné
konanie vedené na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 2OdK/181/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s.

K051231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Poleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 220, 059 01 Krížová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/27/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/27/2020

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

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 4OdK/27/2020, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Miroslav Poleš, nar. 15.09.1981, trvale bytom 059 01 Krížová Ves 220, podnikajúci pod
obchodným menom Miroslav Poleš MIRKO-STAV, s miestom podnikania 059 01 Krížová Ves 220, IČO :
41 959 728 , podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu .
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vo Vranove n.T., dňa 26.06.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K051232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Merčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 399/21, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2015 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty:

Pozemky:
Ćíslo súp. Číslo
zložky
LV

Štát Obec

Katastrálne
územie

Číslo
parcely

1

6600

SR Podolínec Podolínec

6277/1

2

6600

SR Podolínec Podolínec

6277/2

3
4

5481
2719

SR Podolínec Podolínec
SR Podolínec Podolínec

5210
5963/1

5

6477

SR Podolínec Podolínec

2731

Druh
Celková
pozemku
výmera v m2
Trvalý trávny
porast
360
Trvalý trávny
porast
115
Trvalý trávny
porast
1400
Orná pôda
75
Lesný
pozemok
4214

Spoluvl.
podiel

Výmera
na Súp.
hodnota
podiel v m2
majetku v EUR

2/48

15

2,00

2/48

4,80

1,00

1/1
2/48

1400
3,13

280,00
1,00

2/48

175,60

90,00

Súhlas zástupcu veriteľov bol udelený dňa 11.06.2020.
Vylúčený majetok správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod
majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok
vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva
podliehať konkurzu
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K051233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Merčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 399/21, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2015 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marta Maruniaková, správca úpadcu Anna Merčáková, nar. 19.11.1952, bytom Sládkovičova 399/21,
Podolínec, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštruktualizácii v platnom znení ( ďalej len "zákona") zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Žiadosti o 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. 0905849537.
Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K051234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopčík Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poliakovce 61, 086 11 Poliakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/551/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/551/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Ing. Ondrej Kopčík, dát. nar. 16.06.1980, trvale bytom 086 11 Poliakovce
61 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle uloženého záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov (ďalej aj len ako „Slovenská
republika – Daňový úrad Prešov“), vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho
Dlžníkovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania sú spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
Dlžníka, ktoré sú zapísané do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika –
Daňový úrad Prešov, konkrétne:

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LV č.
622
622
623
623
623
623
623
623
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
694
694
694
725
725

Katastrálne územie
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

Parc. číslo
742
743/1
744/ 1
745/ 2
746/ 2
747/ 1
747/ 2
753/ 2
745/ 1
745/ 3
746/ 1
747/ 3
747/ 4
747/ 5
747/ 6
747/ 7
747/ 8
752
753/ 3
753/ 4
161
256/2
263/1
300
300

Výmera v m2
4558
3072
12470
1062
53289
80673
957
58220
10102
3931
33017
3731
2715
622
748
22
171
3880
3886
402
9916
16580
2195
6678
6678

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatná plocha
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatná plocha
Orná pôda
Orná pôda

26

808

Poliakovce

725

2110

Orná pôda

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

813
813
814
814
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
846
846
851
852
855
856
856
856

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

743/ 2
743/ 3
744/ 2
763/130
750/23
750/24
750/25
750/26
750/27
750/28
750/30
750/31
750/32
750/33
750/34
750/128
750/129
750/130
750/124
750/125
750/122
750/121
750/123
750/ 29
750/126
750/127

209
22
14011
3827
874
1581
998
1394
2654
4576
8223
189
600
128
51
148
283
231
49979
25
237820
277297
84525
70490
57452
59280

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatná plocha
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok

Podiel
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
6/72
6/72
6/72
42/192
2/128
15/64
(42/192 + 2/128)
162540/13978440
162540/13978440
3/96
3/96
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440

Register
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"

Súpisová hodnota v EUR
16,00 €
10,70 €
43,70 €
3,70 €
187,10 €
283,20 €
3,30 €
204,40 €
35,20 €
13,70 €
115,90 €
13,10 €
9,50 €
2,10 €
2,60 €
0,10 €
0,60 €
13,60 €
13,60 €
1,40 €
249,50 €
417,20 €
54,80 €
441,10 €
31,50 €

"E"

149,20 €

"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"

0,70 €
0,10 €
132,20 €
35,80 €
5,00 €
9,10 €
5,80 €
8,10 €
15,40 €
26,60 €
47,80 €
1,00 €
3,40 €
0,70 €
0,30 €
0,80 €
1,60 €
1,30 €
290,50 €
0,10 €
1 382,60 €
1 612,20 €
491,40 €
409,80 €
334,00 €
344,60 €
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Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 10 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 15:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·
·
·

·
·
·

meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb;
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie;
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách;
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za jednotlivé spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam, ktoré sú
označené ako Predmet verejného ponukového konania, ktorá bude vyjadrené ako slovne tak i písomne
tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a
slovným vyjadrením platí nižšia suma;
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu;
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky;
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna
k.s., MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové
konanie Ing. Peter Kopčík“.

5. Záloha na kúpnu cenu
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.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu:
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.
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8. Osobitné náležitosti ponuky
Správca poučuje účastníkov verejného ponukového konania, že prevod vlastníckeho práva niektorých súpisových
zložiek majetku, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania sa riadi podľa ustanovení Zákona č.
180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „Zákon č. 180/1995 Z. z.“).
Záväzné ponuky na prevod vlastníckeho práva k speňažovaným spoluvlastníckym podielom k nehnuteľnostiam,
musia zároveň spĺňať aj podmienky podľa zákona č. 180/1995 Z. z..
V prípade, že bude správcovi doručená záväzná ponuka, ktorá nebude spĺňať aj podmienky podľa zákona č.
180/1995 Z. z., správca takúto ponuku odmietne ako ponuku, ktorá nespĺňa osobitné náležitosti záväznej ponuky.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K051235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUNYO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 18 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 936 630
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu: JUNYO s.r.o. v konkurze, so sídlom
Okružná 18, 058 01 Poprad, IČO: 44 936 630, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského
spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 1K/5/2020 S1436 nahliadať v kancelárii správcu pre Prešovský kraj na
adrese: Slánska 20A, 080 06 Prešov, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do 11:30 hod.
a od 12:30 hod. do 14:30 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať
na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu: presov@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné
realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K051236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrejkovičová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1981
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/101/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/101/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 5.11.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 05.06.2020, ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Silvia Andrejkovičová,
nar. 21.05.1981, trvale bytom Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Silvia Andrejkovičová, nar. 21.05.1981, trvale
bytom Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné, občan SR, vedený Okresným súdom Prešov, pod sp. zn.
5OdK/101/2020 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K051237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUNYO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 18 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 936 630
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2020
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
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FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája
2015, ako správca úpadcu: JUNYO, s.r.o., so sídlom Okružná 18, 058 01 Poprad, IČO: 44 936 630 (ďalej len
„Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 1K/5/2020 zo dňa 11.06.2020 (ďalej
len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the insolvency practitioner of the debtor: JUNYO, s.r.o., so sídlom Okružná 18, 058 01 Poprad, IČO: 44 936 630
(hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no:
1K/5/2020, dated as of June 11, 2020 (hereinafter the “Resolution”) bankruptcy on the Debtor´s estate was
declared and the insolvency practitioner I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.
1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV
1

IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi - Úpadca (uvedenému v bode 2 tohto
formulára) sa začalo insolvenčné konanie v inom členskom štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu
uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči Úpadcovi.
Nie je potrebné, aby ste každú svoju pohľadávku prihlásili samostatne.
Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)
You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that insolvency proceedings have been opened in
another Member State with regard to your debtor (indicated in point 1 of this form). You are invited to lodge any
claims you have against the debtor, as set out below.
You do not need to lodge your claims individually.
If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims
which can be downloaded from the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(in Slovak, see Annex 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(in English, see Annex 2)
Jazyk / Language
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa
však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského 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 (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true]).
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you
may later be required to provide a translation in the official language of the Member 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 (the languages indicated by the Member States are to be found
here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).
Ďalšie informácie / Additional information
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku SR.
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz: https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na
tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
for delivery with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and announced to the insolvency
practitioner otherwise the delivery will be executed through Commercial Bulletin only.
You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en ]
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You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through
the
following
website
of
the
European
e-Justice
Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
Náležitosti prejednávanej veci
Details of the case
1. DLŽNÍK/ DEBTOR
1.1 Názov (ak je Dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba) / Name (if the debtor is a company or a legal
person): JUNYO s.r.o.
1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie) / Registration number (to be filled in if there is one under the
national law in the Member State where insolvency proceedings have been opened): 44 936 630
1.3. Adresa / Adress:
1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Okružná 18
1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 058 01 Poprad
1.3.3. Štát / Country: Slovenská republika
2. PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE
2. THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED
2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s Úpadcom / Type of insolvency proceedings
opened with regard to the debtor: Konkurz / Bankruptcy
2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening of
insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848): 18.06.2020 / June 18, 2020
2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Prešov / District court Prešov
2.3.2. Adresa / Adress: Grešova 3
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 080 01 Prešov
2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 1K/5/2020
2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner appointed in the proceedings:
2.5.1. Názov/Meno / Name: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
2.5.2. Adresa / Adress:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Slánska 20A
2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 080 06 Prešov
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2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.5.2.4. E-mail: presov@irkr.sk
Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
Information concerning the lodgement of claims
3. ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára.
3. BODY OR AUTHORITY EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS
The insolvency practitioner indicated in point 2.5 of this form.
4. SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
E-mailom (na nasledujúcu adresu): presov@irkr.sk a zároveň, avšak povinne poštou (na poštovú adresu
uvedenú v bode 3).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
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, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
4. MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS MAY BE SUBMITTED
By email (to the following email address): presov@irkr.sk and simultaneously, but compulsorily by post (to
the postal address indicated under point (3).
The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about
name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, 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 with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. 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 is not recorded in the account books.
5. LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK
Pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: 03.08.2020
Prihláška pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
5. TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS
Claims shall be lodged at the latest: August 3, 2020
The claim has to be delivered to the office of Insolvency practitioner in one counterpart within the registration
period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure.
6. DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY UVEDENEJ V BODE 5
· Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním
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(alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, a to počas
celého konania.
Na prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou prihlásené po uplynutí lehoty podľa
bodu 5 sa neprihliada a pohľadávka sa považuje za nezabezpečenú.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa v konkurze neprihliada. 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.
6. CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD INDICATED IN POINT 5
·
·
·

You will be precluded from participating in distributions (interim or final) occurring before submission (or
admission) of your claim.
You will lose your right to vote in any decision making process or at meetings of creditors occuring before
the submission of your claim.
Your secured or preferential rights associated to the claim and lodged after expiry of period indicated in
point 5 are not taken into account and the claim is considered as unsecured.

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 cannot exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights will
not be considered. The insolvency practitioner does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an
incorrect or incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form.
7. ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK
Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).
7.

OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN LODGING YOUR CLAIM

The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard
form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form
‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).
8. POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ
VECNÝM PRÁVOM
· v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,
· pohľadávky musíte prihlásiť v lehote podľa bodu 5,
· musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky zabezpečené.
Rovnakým spôsobom ako je popísaný v bode 4 tejto výzvy 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.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
8. OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM
·
·
·

you must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,
you need to lodge your claims in the time period indicated in point 5,
you must indicate the amount up to which the claims are secured.
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Creditors whose claims depend on meeting certain conditions lodge their claims in the same way as described in
article 4 of this notice. The condition on which the claim is dependent has to be stated in the registration form.
Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes specification of the
secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the security right.
The creditor who has claim towards another person than the debtor, shall be entitled to file the application, if the
claim is secured by the security right related to the property of debtor.
9. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
9.

FURTHER INFORMATION WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR

This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.
V Prešove dňa 22.06.2020
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca / insolvency practitioner

K051238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUNYO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 18 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 936 630
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu: JUNYO, s.r.o., so sídlom Okružná 18,
058 01 Poprad, IČO: 44 936 630 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b)
v spojení s ods. 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo
na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania vo
výške podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ods. 19 ZKR (t.j. vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350,- Eur a najviac 10.000,- Eur), s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu, sú povinní zložiť na č. účtu správy konkurznej podstaty v tvare IBAN: SK21 1100 0000
0026 2417 6919, vedený v Tatra banka, a. s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok podľa ustanovenia § 32 ods. 3 v spojení s ods. 21 ZKR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K051239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Borsodiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 2568/38, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/361/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/361/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.

Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Ida Borsodiová, nar
04.04.1963,058 01 Poprad, L. Svobodu 2568/38, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného
súdu Prešov, spisová značka : 5OdK/361/2018 zo dňa 12.07.2018 v Obchodnom vestníku č. 137/2018 dňa
18.07.2018 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Babin.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Ida Borsodiová, nar.: 04.04.1963, trvale bytom 058 01 Poprad, L. Svobodu 2568/38 our duty si to inform you, that
District Court in Prešov, No. 5OdK/361/2018 on the 12.07.2018 and promulgated in the Commercial bulletin No.
137/2018 from 18.07.2018 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Vladimír
Babin as the legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
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the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequencce was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).

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

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

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

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

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

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

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

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§) 30 sec. 1 BRA).

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

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
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This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K051240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 85, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/968/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/968/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Stanislav
Polhoš, trvale bytom: Stráne pod Tatrami 85, 089 76 Stráne pod Tatrami, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K051241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Borsodiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 2568/38, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/361/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/361/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Ida Borsodiová, nar.: 04.04.1963, trvale bytom 058 01
Poprad, L. Svobodu 2568/38, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia
do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na
adrese spravca.babin@gmail.com.

JUDr. Vladimír Babin, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K051242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Borsodiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.Svobodu 2568/38, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/361/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/361/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Ida Borsodiová, nar.: 04.04.1963, trvale bytom 058 01 Poprad, L. Svobodu
2568/38, v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/361/2018, v súlade s ust. 32
ods. 7 písm. b Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. B SK43 1111 0000 0068 8894
0018 vedený v Uniredit Bank zech epublic and Slovakia, a.s.,. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo
podané na predpísanom tlačive a na bankový účet 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 dvodnosti
popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré mže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K051243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chlebak Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juh 1052 / 30, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/585/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/585/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Emil Chlebák, nar. 24.10.1959, Juh 1052/30, 093 01 Vranov nad
Topľou, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/585/2019, týmto v súlade s ust. §
167p ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
aj „ZKR“) oznamuje, že majetok podliehajúci konkurzu vo vzťahu k súpisovej zložke majetku č. 4 zverejnený
v Obchodnom vestníku SR č. 37/2020 zo dňa 24.02.2020, sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní a preto prestáva podliehať konkurzu.

V súlade s vyššie uvedeným týmto správca upovedomuje veriteľov prihlásených pohľadávok, že o tento majetok
majú právo prejaviť záujem, pričom správca tento majetok prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý
ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.
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JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K051244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hurta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 956/21, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/253/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/253/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.

Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Ján Hurta, nar.:
29.1.1960, trvale bytom 093 01 Vranov nad Topľou, Janka Kráľa 956/21, oznamujem, že na majetok úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka : 2OdK/253/2018 zo dňa 17.05.2018 v Obchodnom vestníku
č. 98/2018 dňa 23.05.2018 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Babin.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Ján Hurta, nar.: 29.01.1960, trvale bytom 093 01 Vranov nad Topľou, Janka Kráľa 956/21, our duty si to inform
you, that District Court in Prešov, No. 2OdK/253//2018 on the 1798.2018 and promulgated in the Commercial
bulletin No. 98/2018 from 23.05.2018 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Vladimír Babin as the legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequencce was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

289

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

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

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

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

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

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

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

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§) 30 sec. 1 BRA).

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

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K051245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hurta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 956/21, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/253/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/253/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Hurta, nar.: 29.11.1960, trvale bytom 093 01
Vranov nad Topľou, Janka Kráľa 956/21 týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia
do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na
adrese spravca.babin@gmail.com.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K051246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hurta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 956/21, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/253/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/253/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Ján Hurta, nar.: 29.11.1960, trvale bytom 093 01 Vranov nad Topľou,
Janka Kráľa 956/21 , v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 2OdK/253/2018, v
súlade s ust. 32 ods. 7 písm. b Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. B SK43 1111 0000
0068 8894 0018 vedený v Uniredit Bank zech epublic and Slovakia, a.s.,. Popretie pohľadávky veriteľom je
účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet 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,
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musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré mže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K051247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MALICO s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 621 113
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., správcu so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu S1731,
správca úpadcu MALICO s.r.o. v konkurze, so sídlom Lukov 158, 086 05 Lukov, IČO: 46 621 113 týmto
zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nižšie uvedené súpisové zložky majetku:
Peňažné pohľadávky
Meno a priezvisko/ názov dlžníka

Dlžník - ulica, Dlžník - Dlžník Dlžník
číslo
mesto - PSČ Štát

- Dlžník
IČO

Slovenská republika - Daňový úrad Hviezdoslavova
Slovenská
Prešov 08001
Prešov
7
republika
Colonnade Insurance S.A. ,so sídlom
Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg,
Luxembursko, zapísaná v Obchodnom
Moldavská
registri Luxemburg pod č. B 61605
cesta 8B
konajúca prostredníctvom Colonnade
Insurance S.A., pobočka poisťovne z
iného členského štátu

Košice 04280

- Suma
Právny
Mena
v EUR
vzniku

dôvod

Súpisová
hodnota v
EUR

Vrátenie
38,07
nadmerného
200,80
EUR
EUR
odpočtu dane z EUR
pridanej hodnoty

Slovenská
14,32
Preplatok
50013602
EUR
republika
EUR
z poistného

14,32 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K051248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MALICO s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 621 113
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., správcu so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu S1731,
správca úpadcu MALICO s.r.o. v konkurze, so sídlom Lukov 158, 086 05 Lukov, IČO: 46 621 113 týmto
zverejňuje doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Bratislava, IČO: 31 318916, poradové číslo zabezpečených pohľadávok: 1/O; 2/O; 3/O o nižšie uvedené súpisové
zložky majetku:
Peňažné pohľadávky
Meno a priezvisko/ názov dlžníka

Dlžník - ulica, Dlžník - Dlžník Dlžník
číslo
mesto - PSČ Štát

- Dlžník
IČO

Slovenská republika - Daňový úrad Hviezdoslavova
Slovenská
Prešov 08001
Prešov
7
republika
Colonnade Insurance S.A. ,so sídlom
Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg,
Luxembursko,
zapísaná
v
Moldavská
Obchodnom registri Luxemburg pod
cesta 8B
č. B 61605 konajúca prostredníctvom
Colonnade Insurance S.A., pobočka
poisťovne z iného členského štátu

Košice 04280

- Suma
EUR

v

Mena

Právny
vzniku

dôvod

Súpisová
hodnota v
EUR

Vrátenie
4 757,16
nadmerného
4 757,16
EUR
EUR
odpočtu dane z EUR
pridanej hodnoty

Slovenská
339,32
50013602
republika
EUR

EUR

Preplatok
z poistného

339,32
EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K051249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Synaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapitána Nálepku 73/5, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/137/2020 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/137/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.5.2020, sp. zn.: 3OdK/137/2020 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Eva Synaková, nar. 04.09.1963, Kapitána Nálepku 73/5, 059 21 Svit (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 117/2020, dňa 9.6.2020.
Správca majetku dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30 hod. do 11:30
hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu
je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: spravca.krizova@gmail.com.
V Prešove, dňa 26.6.2020
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K051250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Synaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapitána Nálepku 73/5, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/137/2020 S1747

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Prešov
3OdK/137/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.5.2020, sp. zn.: 3OdK/137/2020 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Eva Synaková, nar. 04.09.1963, Kapitána Nálepku 73/5, 059 21 Svit (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 117/2020, dňa 9.6.2020.
V súlade s ust. § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov číslo účtu, na ktorý sa skladá preddavok vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbol, a to číslo účtu v tvare IBAN:
SK9283300000002301265140 vedený v peňažnom ústave Fio banka, a. s., ako variabilný symbol uvedie zložiteľ
kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR 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 odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
V Prešove, dňa 26.6.2020
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K051251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VR Invest, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 851 841
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2017 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková správca konkurznej podstaty úpadcu: VR INVEST, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 851 841, v súlade s udeleným záväzným Okresného súdu
Prešov, ktorý vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov 2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty.
Predmetom ponukového konania patriacim do všeobecnej podstaty je hnuteľný majetok :
Č.
súp. Názov súp. zložky
Súpisová
zložky
hodnota
1
Nákladné motorové vozidlo Mitsubishi Pajero, hnedá metalíza, typ V80/V9621/ BNCDB5B6C, VIN: 12 000,00 EUR
JNBLYV98W9J400462, EČ: BA 575XN, rok výroby 2009

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Podmienky ponukového konania:
Hnuteľný majetok je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, písomne odsúhlasenú príslušným orgánom,
minimálne za 75 % súpisovej hodnoty, ktorá je uvedená v tomto oznámení o vyhlásení verejného ponukového
konania.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
2K/23/2017 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 20.07.2020 do 16.00 hod. na adresu: JUDr. Marta Maruniaková,
správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po lehote uzávierky sa neberie zreteľ.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianskeho preukazu, resp. fotokópiu živnostenského listu, PO – obchodné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením, ako je zverejnený,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 50% z ponúkanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty vo
VÚB, a.s., Bratislava, číslo účtu: SK04 0200 0000 0039 8029 5353
VS: IČO alebo dátum narodenia kupujúceho. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr
v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše správca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca na základe písomného
súhlasu príslušného orgánu v lehote 10 dní odo dňa otvárania obálok.
Správca, po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov, má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní
záujemcovia budú o výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní, budú vyzvaní na uzatvorenie kúpnej
zmluvy a doplatenie kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti zaplatené preddavky na
kúpnu cenu najneskôr do 10 dní odo dňa schválenia vyhodnotenia ponukového konania príslušným orgánom.

Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky, ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu a príslušný orgán odsúhlasil ponúkanú cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú
správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk, v takomto prípade sa víťazom ponukového konania stane účastník, ktorý
v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania a ktorý
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas podľa pokynov správcu, na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z ponúkanej kúpnej ceny. Na úhradu tejto zmluvnej pokuty je správca
oprávnený započítať v príslušnej výške záujemcom zaplatený preddavok na kúpnu cenu.
V takom prípade ako víťaz nastúpi ďalší záujemca spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu.
Toto ponukové konanie sa neriadi ust. § 276 až 278 ObZ.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 0905 849 537.

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

K051252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 133/115, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/268/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/268/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Emil Čerevka , správca dlžníka Silvia Čonková, nar. 6.1.1979, bytom Hlavná 133/115, 059 31 Lučivná,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Námestie slobody
13/25, 066 01 Humenné v pracovných dňoch počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00
hod. Termín je možné dohodnúť aj telefonicky na 0915 858 289.
V Humennom dňa 20.6.2020
Ing. Emil Čerevka konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289 Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K051253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 133/115, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/268/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/268/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Emil Čerevka, správca dlžníka Silvia Čonková, nar. 6.1.1979, bytom Hlavná 133/115, 059 31 Lučivná,
oznamuje, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom
popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č. účtu:
167443532/0200
Kauciu možno vložiť 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,- Eur s uvedením čísla
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Humennom dňa 20.6.2020

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K051254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 743/1, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/142/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/142/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Emil Čerevka , správca dlžníka Ján Šivák, nar. 31.8.1992, bytom Karpatská 743/1, 089 01 Svidník, oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Námestie slobody 13/25, 066 01
Humenné v pracovných dňoch počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Termín je
možné dohodnúť aj telefonicky na 0915 858 289.
V Humennom dňa 20.6.2020
Ing. Emil Čerevka konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289 Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K051255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 743/1, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/142/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/142/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Emil Čerevka, správca dlžníka Ján Šivák, nar. 31.8.1992, bytom Karpatská 743/1, 089 01 Svidník, oznamuje,
týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č. účtu:
167443532/0200
Kauciu možno vložiť 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,- Eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Humennom dňa 20.6.2020

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K051256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fejková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 203, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1973
Obchodné meno správcu:
SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/718/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/718/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka Mária Fejková, nar. 28.02.1973, trvale bytom 067 02 Čabiny
203, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/718/2019, týmto 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 (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

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

2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na predaj:

Súpisová zložka majetku č. 1

- Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
- Popis súpisovej zložky: osobné motorové vozidlo značky Škoda Felicia Combi, EVČ: ML381AC, r. v. 1999
- Stav opotrebovanosti: predmetné vozidlo je pojazdné, bežné opotrebenie, platná emistná a STK kontrola
- Podiel dlžníka: 1/1
- Deň zapísania majetku: 06.11.2019
- Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
- Dôvod vylúčenia majetku: - Hodnota zapisovaného majetku v EUR: 550 Eur
- Sporný zápis: -

3) Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku

4) Podmienky ponukového konania: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy za ponúkaný do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.

Záujemca – fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca –
právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na
celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
- fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby a spisovú značku konania.

5) Číslo bankového účtu správcu: účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK090200 0000 0041 7997 6553

6) Informácie pre záujemcov: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak
sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
správca konkurznej podstaty
Zast.
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár spoločnosti

K051257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čisárová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/83, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1980
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/63/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/63/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Erika Čisárová, nar. 05.02.1980, Podskalka 5209/83, 066 01
Humenné, týmto v súlade s ustanovením § 167j a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhotovil súpis majetku
konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom s odbornou starostlivosťou, v zmysle §
166i ZKR, vyjadrenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
správca konkurznej podstaty
Zast.
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár spoločnosti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K051258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Kučerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 190/6, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/204/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/204/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu Helena Kučerová, nar. 17.10.1950, Fraňa Kráľa 190/6, 059
21 Svit, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Helena Kučerová, IČO: 32 874 308, s miestom
podnikania Fraňa Kráľa 190/6, 059 21 Svit, týmto v súlade s ustanovením § 167j a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), vyhotovil súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, vyjadrenia dlžníka
na osobnom stretnutí dňa 22.06.2020, dlžník je vlastníkom nasledovného majetku ktorý správca zapisuje do
súpisu majetku všeobecnej podstaty takto:
Pozemky, Súpisová zložka 1-3
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Parcela
registra
"C"
Parcela
registra
"C"
Parcela
registra
"C"
Parcela
registra
"C"

Súpisová
hodnota
1 500,-

500,-

1 000,-

§ 167h
Svit 22.06.2020 ods.
1 Druh pozemku Výmera
ZKR
§ 167h Zastavané
Svit 22.06.2020 ods.
1 plochy
a 166
ZKR
nádvoria
§ 167h Zastavané
Svit 22.06.2020 ods.
1 plochy
a 19
ZKR
nádvoria
§ 167h Zastavané
Svit 22.06.2020 ods.
1 plochy
a 76
ZKR
nádvoria

Obec

Katastrálne
územie

LV

Č
Spolulastnícky
Parcela podiel

Svit

Svit

127 169/35 1/1

Svit

Svit

127 169/61 1/1

Svit

Svit

127 166/2

1/1

Stavby, Súpisová zložka 4-5
Súpisová
Súpisné
Názov
Dátum
Dôvod
Podstata Názov hodnota
Ulica číslo/Orientačn Obec katastrálneh
zapísania zapísania
[EUR]
é číslo
o územia
§
167h
Všeobecn
22.06.202
Fraňa
Dom 1 000,ods.
1
190/6
Svit Svit
á podstata
0
Kráľa
ZKR
§
167h
Všeobecn
22.06.202
Fraňa
Garáž 39 000,ods.
1
190/6
Svit Svit
á podstata
0
Kráľa
ZKR

Číslo Číslo Spoluvlastníck
Zabezpečenie
LV parcely y podiel dlžníka
Nie
127

166/2

1/1

127

169/61 1/1

Nie

Súpisová zložka č.6
Typ majetku

Podstata

Názov

Finančné
prostriedky

Všeobecná
podstata

Hotovosť vo výške
z predaja majetku

Súpisová
[EUR]
500

EUR

500

hodnota Dátum zaradenia
súpisu
22.6.2020

do Dôvod
zapísania
§ 167h ods. 1
ZKR
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K051259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gažík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koperníkova 1698/12, 059 51 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/122/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/122/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Jozef Gažík, nar. 1.9.1958, bytom Koperníkova 1698/12, 058 01 Poprad.
som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

V Humennom dňa 27.6.2020

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K051260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamila Dunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stotince 176, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.8.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/145/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/145/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Kamila Dunková, nar. 16.08.1991 bytom Stotince 176, 059 94 Ihľany.
som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

V Humennom dňa 27.6.2020

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K051261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Lešková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1892/52, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/33/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/33/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Jarmila Lešková, nar. 1.3.1958, bytom Laborecká 1892/52, 06601 Humenné, som postupom
podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

V Humennom dňa 27.6.2020

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K051262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kozák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 842/8, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.4.1957
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/115/2019-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/115/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Ján Kozák, nar. 5.4.1957, bytom Družstevná 842/8, 05901 Spišská Belá, som postupom
podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

V Humennom dňa 27.6.2020

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K051263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SM8 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 74, 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 394 444
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/22/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26K/22/2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu: SM8 s.r.o, IČO: 50 394 444, sídlo: Južná
trieda 74, 040 01 Košice, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, sp. zn. 26K/22/2018, ktoré
sa uskutočnilo dňa 23.06.2020 na adrese OLEXOVA VASILISIN s.r.o., sídlo: Gorkého 6, Bratislava - Staré
mesto 811 01, bytový dom, 1. poschodie

Konkurz vedený na:

Okresnom súde Košice I, pod sp. zn.: 26K/22/2018

úpadca:

SM8 s.r.o, IČO: 50 394 444, sídlo: Južná trieda 74, 040 01 Košice

správca:

JUDr. Michael Medviď - správca

so sídlom Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, Slovensko, veden MSSR č. 1566, IČO: 42245672 pridelené
Štatistickým úradom SR, DIČ: 1082145724, číslo účtu IBAN: SK48 1100 0000 0029 4305 5591, tel.: 0918 530
350, email: medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

Schôdza veriteľského výboru otvorená o 13.35 hod.

Prítomný na schôdzi: správca

ZOZNAM PRÍTOMNÝCH ČLENOV VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Tatra banka, a.s., PB Finančné služby, a.s., Ingka Centres Slovensko s.r.o.

OPIS PRIEBEHU ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU A ZNENIA UZNESENÍ PRIJATÝCH VERITEĽSKÝM
VÝBOROM SPOLU S VÝSLEDKAMI HLASOVANIA

Predstupuje člen veriteľského výboru Tatra banka, a.s. a udáva, že má záujem byť predsedom veriteľského
výboru.

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

306

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

Na to bolo hlasované o tomto návrhu:

Počet hlasov za: 3
Tatra banka, a.s., PB Finančné služby, a.s., Ingka Centres Slovensko s.r.o.
Proti

0

Zdržal sa nikto
Námietky nikto

Uznesenie č.1
Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru Tatra banka, a.s.

Všetci členovia veriteľského výboru súhlasia, aby komunikácia medzi správcom a predsedom veriteľského
výboru a členmi veriteľského výboru prebiehala cez e-mail. Záväzný pokyn na speňaženie súpisovej zložky
majetku, prípadne návrh na jej vylúčenie správca predloží veriteľskému výboru písomne. Správca berie na
vedomie.

Schôdza veriteľského výboru ukončená o 14.00 hod.
Bratislava, dňa 23.06.2014

Predseda veriteľské výboru

Tatra banka, a.s.
Iveta Malinovská splnomocnenec

Prítomní:

Tatra banka, a.s.
PB Finančné služby, a.s.
Ingka Centres Slovensko s.r.o.
JUDr Michael Medviď - správca

K051264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Árpád Tipán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Helmecziho 559/10 559/10, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
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Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/145/2020S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/145/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska č. 15, 040 01 Košice, zn. správcu: S996 týmto ako
správca dlžníka – Árpád Tipán, narodený: 18.07.1984, bytom: M. Helmecziho 559/10, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Slovenská republika oznamujem, že:som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 25.06.2020 predložila
súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku
patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, osobného stretnutia s dlžníkom a ďalších šetrení a konaní som nezistila majetok úpadcu,
ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že som preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii nezistila majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto
uvedené v ust. § 167 t ZKR, týmto v súlade s ust. §167 v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b
ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K051265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROSTONE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 584 223
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2018 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca úpadcu: EUROSTONE, s.r.o., so sídlom:
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 36584223, v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
32K/12/2018 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do Zoznamu pohľadávok bola po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave

Prihlásená suma
16,50 €

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
85

JUDr. Matúš Králik, PhD., komplementár správcu
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.

K051266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Kožuško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 645/8, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/579/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/579/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Suma: 99,22 EUR
Popis inej majetkovej hodnoty: podiel úpadcu na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde F1 – Príspevkový
doplnkový dôchodkový fond v AXA, d.d.s., a.s., č. zmluvy: 300709786
súpisová hodnota majetku: 99,22 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle § 167h ods. 1 ZKR

Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Suma: 11,15 EUR
Popis inej majetkovej hodnoty: podiel úpadcu na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde F2 – Globálny
akciový dôchodkový fond v AXA, d.d.s., a.s., č. zmluvy: 300709786
súpisová hodnota majetku: 11,15 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle § 167h ods. 1 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 24.06.2020
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K051267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 249/31, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/154/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/154/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31OdK/154/2020 zo dňa 21.04.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Emil Cina, nar. 20.05.1960, bytom Partizánska 249/31, 056 01 Gelnica, podnikajúci pod obchodným
menom: Emil Cina -ECG, s miestom podnikania: Partizánska 249/31, 056 01 Gelnica, IČO: 41710380,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „dlžník“) a za správcu podstaty ustanovil JUDr. Oľgu
Kmeťovú, CSc., so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762. Predmetné uznesenie o
vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a o ustanovení správcu podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 80/2020 z 27.04.2020.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka týmto oznamuje, že dlžník spolu s manželkou Monikou
Cinovou sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2928, okres Gelnica, obec
Gelnica, katastrálne územie Gelnica, a to stavby - rodinný dom súp. č. 249 na pozemku par. č. 1931, 1932, bez
pozemku (právny vzťah k parcelám 1931, 1932, na ktorých stojí dom súp. č. 249, nie je evidovaný na liste
vlastníctva).
Na liste vlastníctva č. 2928 je v časti C „Ťarchy“ zapísané ako prvé v poradí záložné právo v prospech
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31351026, na základe zmluvy
o zriadení záložného práva zo dňa 03.11.2013 (úverová zmluva č. 30746508/7930) – V 825/2013 z 2.12.2013.
V zmysle § 167k 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“) zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa
prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. V zmysle § 167k ods. 8 ZKR zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil
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a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa s odbornou
starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný oznámiť správcovi výšku zabezpečenej
pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za správnosť týchto údajov zodpovedá
zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov oznámených zabezpečeným
veriteľom.
V predmetnom konkurznom konaní si Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., zabezpečenú pohľadávku
neprihlásila. Listom zo dňa 02.06.2020 správcovi v zmysle § 167k ods. 8 ZKR oznámila, že výška zabezpečenej
pohľadávky ku dňu 02.06.2020 predstavuje sumu 11 629,77 EUR.
Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:
Dlžník si v návrhu na vyhlásenie konkurzu v zmysle ust. § 166d ZKR uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na
obývateľnú vec (obydie) - rodinný dom súp. č. 249, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 1931, 1932 (bez
pozemku), nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Gelnica, obec Gelnica, katastrálne územie Gelnica, zapísaná
na LV č. 2928, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve dlžníka s manželkou Monikou Cinovou.
V zmysle ust. § 166d ods. 2 ZKR, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva má každý z bezpodielových
spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle ust. § 166d ods. 4 ZKR výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka stanoví vláda Slovenskej
republiky nariadením. Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v zmysle ust. § 1 nariadenia vlády SR
č. 45/2017 Z.z. sumu 10.000,00 EUR.
V zmysle ust. § 166d ods. 3 ZKR, ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo
má prednosť pred nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka.
Správca podstaty vyššie uvedenú nehnuteľnosť predstavujúcu nepostihnuteľnú hodnotu obydlia dlžníka a jeho
manželky odhadom určil na 15 000 EUR.
Na základe uvedeného správca podstaty s prihliadnutím na § 167k ods. 1, § 166d ods. 2 a 3 a § 167o ods. 2 ZKR
dospel k záveru, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť.
Správca upovedomuje veriteľov o tom, že ak ktorýkoľvek veriteľ predloží správcovi znalecký posudok (v ktorom
bude hodnota obydlia dlžníka vyššia ako hodnota určená odhadom správcu a zároveň bude spĺňať všetky
podmienky na zapísanie majetku do konkurznej podstaty) a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu
s overením priebehu dražby v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, správca bude vychádzať
z takéhoto znaleckého posudku a postupovať v zmysle ust. § 167o ZKR.
Správca ďalej zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 11.12.2019, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
výpovede dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 18.05.2020, ako i zo zisťovania majetku správcom
v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, zistil, že dlžník je okrem vyššie uvedeného vlastníkom len majetku nepatrnej
hodnoty (nehnuteľného na LV č.2001, 2002, kat. úz. Gelnica a hnuteľného), ktorý správca do konkurznej
podstaty nezapísal v zmysle § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na § 77 ods. 1 ZKR.
Správca podstaty na základe uvedeného doposiaľ zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle § 166i ods. 2
ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ
a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady
dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume
schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného správca podstaty vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na zisťovanie majetku
dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
Košice, 23.06.2020
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JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K051268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Mrasko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúša Čáka Trenčianskeho 357/4, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1986
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/171/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/171/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Erik Mrasko, nar. 05.07.1986, trvale bytom Matúša Čáka Trenčianskeho 357/4, 044 42
Rozhanovce podľa ust. § 167l ods. 3 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu
pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR boli zapísané pohľadávky veriteľa Slovenská republika –
Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759 doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave Celková výška prihlásenej pohľadávky
v zozname pohľadávok
[v EUR]
2/1
60,00
2/2
491,11
2/3
186,26
2/4
538,14
2/5
60,00
2/6
120,00
2/7
687,64
2/8
289,52
2/9
60,00
2/10
60,00
2/11
60,00

K051269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pitschmannová Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 644/5, 048 51 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/250/2019 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/250/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku
JUDr. Miroslav Vereb, Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice, správca dlžníka Elena Pitschmannová, nar.: 25.05.1950,
bytom: Budovateľská č. 644/5, 048 01 Rožňava, týmto v súlade s § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania zámer zostaviť rozvrh výťažku.
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Košice, 26.06.2020
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K051270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bódy Oto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzevská 525 / 101, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/98/2020 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/98/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca, sídlo kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok dlžníka Oto Bódy, narodený 24.12.1963, bytom: Medzevská 525/101,044 23 Jasov konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31OdK/98/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K051271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Hamariová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhor 273, 072 53 Záhor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/71/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/71/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto ako správca oznamujem, že nahliadať do správcovského spisu je možné v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 9.00 hod. do 13.00 hod. na adrese Hraničná 2, 040 17 Košice. Žiadosti o nahliadanie do spisu je
možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0917 244 893, prípadne e-mailom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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burdova8@gmail.com

JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K051272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Hamariová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhor 273, 072 53 Záhor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/71/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/71/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie Hraničná 2, 040 17 Košice,
týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamujem, že bankový účet, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený vo vúb
banka, a.s., IBAN: SK31 0200 0000 0000 2404 7532.
Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene
prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou musí byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.“
Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K051273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Hamariová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhor 273, 072 53 Záhor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/71/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/71/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/č.1346/2000) z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Call to lodge a claim for foreign creditor 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 29.05. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Mariana
Hamariová, narodená: 10.05.1971, Záhor 273, 072 53 Záhor (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 19.06.2020, sp. zn. 30OdK/71/2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a za správcu ustanovil JUDr.Melániu Burdovú, Hraničná 2, 040 17 Košice.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
the debtor: Mariana Hamariová, born: 10.05.1971, adress: Záhor 273, 072 53 Záhor (hereinafter the
„Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Košice I., proc. no:
30OdK/71/2020 dated as of June 19th, 2020 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate
and the trustee JUDr. Melániu Burdovú, Hraničná 2, 040 17 Košice was appointed.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2020. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurzu.
This resolution of the District Court Košice I became valid on 19th of June 2020. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on
the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfilment 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,
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domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or
lodgement of claim which will not be delivered in time will not be lodgement of claim or lodgement of
claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike, a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K051274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hreščák Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 3553 / 1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/550/2019 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/550/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Gabriel Hreščák, nar.: 18.12.1986, bytom: Humenská
3553/1, 071 01 Michalovce oznamuje účastníkom konkurzného konania č.k.: 32OdK/550/2019, že veriteľ:
Fond na podporu vzdelávania, so sídlom: Panenská 29, Bratislava, IČO: 47 245 531
doručil správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 26.06.2020 prihlášku nezabezpečenej
pohľadávky.
Ide
o
nasledujúcu
nezabezpečenú
inú
pohľadávku:
Prihlásená pohľadávka: istina 493,33 €, úroky: 0,00 €, úroky z omeškania 0,00 €, náklady z uplatnenia: 105,17 €,
celková
suma
598,50
€
Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca oznamuje, že prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok v zmysle § 28 ods. 3 ZKR.

K051275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináč Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 320, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1985
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/227/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/227/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: Lukáš Kináč, nar. 05.09.1985, bytom: Malčice 320, 072
06 Malčice týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 31OdK/227/2020 S1734 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, v pracovných dňoch: pondelok - piatok,
počas úradných hodín: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30 hod., prípadne na inom mieste podľa dohody.
Navrhovaný termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné vopred nahlásiť správcovi doručenou
písomnou žiadosťou na uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zolna.spravca@gmail.com.

Mgr. Richard Žolna
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1734

K051276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudráč Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1621/70, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/225/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/225/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: Imrich Kudráč, nar. 17.04.1972, bytom: Nová 1621/70,
078 01 Sečovce týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 26OdK/225/2020 S1734 je
možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, v pracovných dňoch: pondelok piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30 hod., prípadne na inom mieste podľa dohody.
Navrhovaný termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné vopred nahlásiť správcovi doručenou
písomnou žiadosťou na uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zolna.spravca@gmail.com.

Mgr. Richard Žolna
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1734
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K051277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináč Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 320 320, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/227/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/227/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Lukáš
Kináč, nar. 05.09.1985, bytom: Malčice 320, 072 06 Malčice (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/227/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 25.06.2020. Dňom 26.06.2020 je vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt Lukas Kinac, born 5th of September 1985, adress: Malcice 320, 072 06 Malcice, Slovak republic
(hereinafter only ,,the Bankrupt“), my duty is to inform you that with the resolution of the District Court Kosice I,
No. 31OdK/227/2020 bankruptcy was declared on the Bankruptcy estate. This resolution of the District Court
Kosice I was published on 25th of June 2020. Bankruptcy is declared on 26th of June 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 aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. RichardŽolna,
Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Richard Zolna, Pri
Pracharni 7, 040 11 Kosice, the Slovak Republic.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Richard Žolna, správca úpadcu /the bankruptcy trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K051278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudráč Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1621/70, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/225/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/225/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Imrich
Kudráč, nar. 17.04.1972, bytom: Nová 1621/70, 078 01 Sečovce (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/225/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 26.06.2020. Dňom 27.06.2020 je vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt Imrich Kudrac, born 17th of April 1972, adress: Nova 1621/70, 078 01 Secovce, Slovak republic
(hereinafter only ,,the Bankrupt“), my duty is to inform you that with the resolution of the District Court Kosice I,
No. 26OdK/225/2020 bankruptcy was declared on the Bankruptcy estate. This resolution of the District Court
Kosice I was published on 26th of June 2020. Bankruptcy is declared on 27th of June 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 aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. RichardŽolna,
Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Richard Zolna, Pri
Pracharni 7, 040 11 Kosice, the Slovak Republic.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Richard Žolna, správca úpadcu /the bankruptcy trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K051279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrejčo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krišovská Liesková 0, 079 01 Krišovská Liesková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/105/2020 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/105/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Stanislav Praskai, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Peter Ondrejčo, narodený: 07.03.1958, bytom: 079 01 Krišovská Liesková, konkurzné konanie vedené na
Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/105/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K051280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináč Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 320, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/227/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/227/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na Pri prachárni 7, 040 11 Košice správca dlžníka – Lukáš Kináč, nar.
05.09.1985, bytom: Malčice 320, 072 06 Malčice podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý môžno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Výška kaucie: 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat eur)
s doplňujúcou poznámkou: Lukas Kinac, kaucia popretia pohladavky 31OdK/227/2020

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

Mgr. Richard Žolna, správca

K051281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrabeľ Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 220 / 8, 076 82 Veľká Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/152/2020 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/152/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci vyhotovil som nasledovný súpis majetku všeobecnej podstaty:

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 25.04.2020

Správca JUDr. Michael Medviď

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

323

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

K051282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudráč Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1621/70, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/225/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/225/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na Pri prachárni 7, 040 11 Košice správca dlžníka – Imrich Kudráč, nar.
17.04.1972, bytom: Nová 1621/70, 078 01 Sečovce podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý môžno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat eur)
s doplňujúcou poznámkou: Imrich Kudrac, kaucia popretia pohladavky 26OdK/225/2020

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

Mgr. Richard Žolna, správca

K051283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináč Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 320, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/227/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/227/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 31OdK/227/2020 zo dňa 18.06.2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 121/2020 dňa 25.06.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Lukáš Kináč, nar. 05.09.1985, bytom:
Malčice 320, 072 06 Malčice a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so
sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetok je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení najneskôr v lehote do dňa zverejnenia
oznámenia správcu v Obchodnom vestníku o tom, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a o zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, resp. do zrušenia konkurzu.

Mgr. Richard Žolna, správca

K051284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudráč Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1621/70, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/225/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/225/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 26OdK/225/2020 zo dňa 22.06.2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 122/2020 dňa 26.06.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Imrich Kudráč, nar. 17.04.1972, bytom:
Nová 1621/70, 078 01 Sečovce a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734,
so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetok je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
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V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení najneskôr v lehote do dňa zverejnenia
oznámenia správcu v Obchodnom vestníku o tom, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a o zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, resp. do zrušenia konkurzu.

Mgr. Richard Žolna, správca

K051285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrabeľ Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 220 / 8, 076 82 Veľká Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/152/2020 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/152/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem že konkurz sa končí, nakoľko som zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
Odôvodnenie:
Uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok vyššie uvedeného úpadcu bolo zverejnené v Obchodnon vestníku č.
81/2020 dňa 28.04.2020. Následne som v obchodnom vestníku oznámil kde a kedy môžu veritelia nahliadať do
spisu a oznámil číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok.

VERITELIA
V zozname veriteľov úpadca neuviedol fyzické osoby ani zahraničných veriteľov, preto som takých veriteľov
neinformoval individuálne o vyhlásení konkurzu.

V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlásili pohľadávky nasledovní veritelia:
PROFI CREDIT Slovakia sro

v celkovej sume 3225,84 Eur

KRUK Česká a Slovenská republika sro

v celkovej sume 342,15 Eur

Základná prihlasovacia lehota uplynula 13.06.2020.
Vdodatočnej lehote až do ukončenia konkurzu neprihlásil pohľadávku žiadny veriteľ
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

326

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

Pohľadávky boli zapísané do zoznamu, incidenčné spory neboli.

MAJETOK

Do súpisu majetku som zapísal jednu súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 25.04.2020
Speňažená dňa 03.06.2020, spôsob speňaženia: Výzva na úhradu
Výťažok zo speňaženia 500,- Eur

Spolu som získal výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty 500,- Eur.

Náklady konkurzu sú spolu 560,- Eur a pozostávajú z paušálnej odmeny správcu za vedenie konkurzného
konania 500,- Eur a paušálnej náhrady za vedenie kancelárie za mesiac máj a jún 2020, spolu 60,- Eur.

Šetrenia majetku

V zozname aktuálneho majetku dlžník neuviedol žiadny majetok. V zozname majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník
vlastnil v posledných troch rokoch dlžník uviedol, že vlastnil rodinný dom a pozemok na LV č. 153 v k.ú. Veľká
Tŕňa, v hodnote, spolu v hodnote 4.000,- Eur. Dlžníka som vypočul na úvodnom stretnutí a ohľadom nehnuteľnosti
uvedenej v zozname uviedol, že dom aj s pozemkom predal pred troma rokmi za 12 tis. Eur, z toho 7 tis. dal
manželke a 5 tis. si nechal, ale neskôr ich všetky minul. Z jeho výpovede som nezistil majetok, ktorý by som
mohol zapísať do súpisu. Na moju žiadosť o súčinnosť súdny exekútor JUDr. Lýdia Bujňáková oznámila, že
u dlžníka majetok nezistil. Na moju žiadosť o súčinnosť ORPZ, ODI oznámil, že dlžník nie je vlastníkom vozidla.
Lustráciou v katastri nehnuteľností cez celé územie SR som nezistil majetok.

ZÁVER
Nakoľko náklady konkurzu prevýšili výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty, iný majetok nebol zistený, bolo
potrebné zrušiť konkurz z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
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Správca JUDr. Michael Medviď

K051286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROTISA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boľská cesta č. 1 / 0, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 708 803
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2020 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Sp. zn.: 32R/1/2020
Značka správcu: S832
Značka správcovského spisu: 32R/1/2020 S832

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka
AGROTISA spol. s r.o. v reštrukturalizácii
so sídlom Boľská cesta č.1, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31 708 803,
ktorá sa uskutočnila dňa 26.06.2020 od 10:10 hod. do 10:20 hod.
na adrese Floriánska 19, 040 01 Košice, 3. poschodie

Obchodné meno:

AGROTISA spol. s r.o.

Sídlo:

Boľská cesta č. 1, 077 01 Kráľovský Chlmec

IČO:

31 708 803

Zápis v OR:

Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 6291/V

Správca:

JUDr. Marek Radačovský

Sídlo:

Žriedlová 3, 040 01 Košice

Značka správcu:

S832
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Okresný súd Košice I
32R/1/2020

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 26.02.2020, sp. zn.: 32R/1/2020, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 44/2020 zo dňa 04.03.2020 (K020069), bola povolená reštrukturalizácia dlžníka:
AGROTISA spol. s r.o., so sídlom: Boľská cesta č. 1, Kráľovský Chlmec, IČO: 31708803. Za
reštrukturalizačného správcu bol predmetným uznesením ustanovený JUDr. Marek Radačovský, správca, so
sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané reštrukturalizačným správcom úpadcu JUDr. Marekom
Radačovským, v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 ZKR na uskutočnenej schôdzi veriteľov dňa 26.06.2020. Toto
zasadnutie sa uskutočnilo na adrese Floriánska 19, 040 01 Košice, pričom správca bol na tomto zasadnutí
osobne prítomný.

Prítomní členovia veriteľského výboru:

•

Veriteľ č. 12 - OTP Banka Slovensko, a.s.
Zastúpený/konajúci: XXXXXXXXXXXXXXXX
na základe plnomocenstva / poverenie zo dňa 28.01.2020
podpis

•

Veriteľ č. 7 - INTERAGROS, a.s.
Zastúpený/konajúci: XXXXXXXXXXXXXXXX
na základe plnomocenstva / poverenie zo dňa 08.06.2020
podpis

•

Veriteľ č. 22 - VÚB Leasing, a.s.
Zastúpený/konajúci: XXXXXXXXXXXXXXXX
na základe plnomocenstva / poverenie zo dňa 19.06.2020
podpis

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Žiadosť dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na
schválenie veriteľskému výboru
4. Záver

I.
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Otvorenie schôdze
JUDr. Marek Radačovský, reštrukturalizačný správca otvoril dňa 26.06.2020 o 10:10 hod. zasadnutie veriteľského
výboru privítal prítomných členov veriteľského výboru (ďalej len „VV“) na zasadnutí a oboznámil ich s programom
tohto zasadnutia. Správca konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko veriteľský výbor je
uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jej členov.
Vzhľadom na to, že ide o prvé zasadnutie veriteľského výboru, správca poučil prítomných veriteľov o
pôsobnosti veriteľského výboru, ich právach a povinnostiach, osobitne o tom, že člen veriteľského
výboru je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok. Správca
súčasne poučil členov veriteľského výboru o tom, že činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého
spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru, pričom člen veriteľského výboru si môže písomným
plnomocenstvom zvoliť svojho zástupcu. Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu
predsedu veriteľského výboru. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi veriteľského výboru doručiť, možno
písomnosť doručiť na adresu ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru
Osobitne správca poučil prítomných veriteľov o spôsobe hlasovania, najmä, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na
prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského
výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich
zistených pohľadávok.

II.
Voľba predsedu veriteľského výboru
V rámci tohto bodu správca navrhol, aby veriteľský výbor hlasoval o zvolení svojho predsedu, a to postupne podľa
výšky prihlásených a zistených pohľadávok prítomných členov veriteľského výboru, a to od veriteľa s najvyšším
počtom hlasov na schôdzi veriteľov nasledujúc veriteľmi s nižším počtom hlasov.
Správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa číslo 12 - OTP Banka Slovensko, a.s. s čím uvedený
veriteľ vyjadril súhlas.
Vzhľadom na uvedené správca navrhol, aby veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor vo veci povolenej reštrukturalizácie úpadcu AGROTISA spol. s r.o. volí za svojho predsedu
veriteľa číslo 12 - OTP Banka Slovensko, a.s.“

O návrhu uvedeného uznesenia prebehlo hlasovanie, ktorého výsledky sú nasledovné:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vzhľadom na uvedené správca konštatuje, že veriteľský výbor prijal vyššie uvedené navrhované uznesenie
počtom hlasov 3 za ku 0 hlasom proti, nedržal sa nikto, a teda veriteľ číslo 12 - OTP Banka Slovensko, a.s. bol
zvolený za predsedu veriteľského výboru.

Predseda VV:
Kontaktná osoba:

OTP Banka Slovensko, a.s.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Kontaktné údaje:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefonický kontakt:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Člen VV:

INTERAGROS, a.s.

Kontaktná osoba:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktné údaje:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefonický kontakt:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Člen VV:

VÚB Leasing, a.s.

Kontaktná osoba:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktné údaje:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefonický kontakt:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Deň vydania: 01.07.2020

Súčasne sa správca s členmi VV dohodol na tom, že akékoľvek žiadosti o udelenie pokynov, rovnako predloženie
I. návrhu či opakované predloženie návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru, ako aj hlasovanie
o akýchkoľvek uzneseniach navrhovaných na prijatie veriteľským výborom je možné po vzájomnej dohode
realizovať aj elektronickou (emailovou) formou vo vzťahu k vyššie uvedené e-mailovým adresám ako prostriedku
na elektronickú komunikáciu.

III.
Žiadosť dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na
schválenie veriteľskému výboru
V zmysle ustanovenia § 143 ZKR sám dlžník a rovnako dlžník prostredníctvom svojho právneho zástupcu ako
predkladateľ plánu, požiadal veriteľský výbor o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na schválenie o 60 dní, a to z dôvodu potreby konsolidácie
firemných procesov, na základe čoho bude možné jednoznačnejšie určiť východiská pre plnenie plánu, mieru
a percentuálne uspokojenie veriteľov vrátane prípadnej zmeny lehoty splatnosti ich pohľadávok.
V prípade, že by nedošlo zo strany veriteľského výboru k predĺženiu tejto lehoty, dlžník by bol povinný predložiť
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu do dňa 08.07.2016, pričom následný schvaľovací proces si vyžaduje
aktívnu súčinnosť veriteľského výboru v období po tomto dátume. Nakoľko sa však jedná o obdobie
predchádzajúce žatve, ktorej výnosy významným spôsobom ovplyvňujú možnú najvyššiu výšku splátok
poskytnutú na uspokojenie veriteľov v prvom roku po skončení procesu súdnej reštrukturalizácie, má dlžník za to,
že v predmetnom období by bolo obťažné predložiť veriteľskému výboru záverečný návrh reštrukturalizačného
plánu, ktorý by poskytoval veriteľom maximálne možné uspokojenie ich zistených pohľadávok. V prípade, že
veriteľský výbor predkladateľovi plánu túto lehotu predĺži, koniec lehoty na predloženie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu pripadne na deň 07.09.2016, pričom dlžník má za to, že v tomto dátume bude
jednoduchšie s odbornou starostlivosťou posúdiť záverečný návrh reštrukturalizačného plánu z hľadiska jeho
reálnej udržateľnosti.
Vzhľadom na uvedené členovia veriteľského výboru navrhli, aby sa hlasovalo o nasledovnom uznesení:
„Veriteľský výbor predlžuje lehotu na predloženie záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie
veriteľskému výboru o 60 dní.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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O návrhu uvedeného uznesenia prebehlo hlasovanie, ktorého výsledky sú nasledovné:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vzhľadom na uvedené predseda veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor prijal vyššie uvedené
navrhované uznesenie počtom hlasov 3 za ku 0 hlasom proti, nedržal sa nikto, a teda bolo prijaté vyššie
navrhované uznesenie a lehota na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému
výboru na predbežné schválenie bola predĺžená o 60 dní.
Odôvodnenie rozhodnutia: Dlžníkovi sa poskytuje priestor na stabilizáciu firemných procesov, zníženie fixných
nákladov, aby bolo možné jednoznačnejšie určiť východiská pre plnenie plánu, mieru a percentuálne uspokojenie
veriteľov vrátane prípadnej zmeny lehoty splatnosti ich pohľadávok.

IV.
Záver
Nakoľko bol program tohto zasadnutia veriteľského výboru vyčerpaný, členovia veriteľského výboru nemajú
žiadne iné návrhy, nevznášajú žiadne námietky voči priebehu zasadnutie veriteľského výboru ani námietky voči
zneniu zápisnice alebo prijatým uzneseniam na tomto zasadnutí, správca spolu s predsedom veriteľského výboru
poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť a toto zasadnutie o 10:30 hod. ukončil. Podpisy členov
veriteľského výboru na druhej strane tejto zápisnice slúžia rovnako ako prezenčná listina.
Správca a predseda veriteľského výboru sa vzájomne dohodli, že zápisnicu z tohto zasadnutia veriteľského
výboru doručí Okresnému súdu Košice I reštrukturalizačný správca.
Zasadnutie veriteľského výboru trvalo v čase od 10:10 do 10:20 hod.

V Košiciach dňa 26.06.2020

OTP Banka Slovensko, a.s., predseda VV

V Košiciach dňa 26.06.2020

JUDr. Marek Radačovský, správca
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K051287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VOPEX, s.r.o., Trebišov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 1117 / 0, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 733 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2019 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Zverejnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu VOPEX, s.r.o., Trebišov, v konkurze, IČO: 31 733 239, Čsl.
Armády 1117, 075 01 Trebišov

V predmetnej konkurznej veci, v súlade s ustanovením §76 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, konkurzný správca vykonal súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty úpadcu, do ktorej zaradil:

1. Motorové vozidlo: CITROËN XSARA PICASSO, druh: BB skriňová dodávková, farba: Strieborná
metalíza svetlá, výrobca: Automobiles Citroen Francúzsko,EV č.: TV009BM, VIN:VF7CH9HZC25933981,
rok výroby 19. 09. 2007, najazdených približne 300 000 km, bez platnej TK a EK.
Zapisovaná hodnota motorového vozidla stanovená správcom predstavuje sumu: 1500,00 EUR.

2. Motorové vozidlo DACIA LOGAN, druh: AC kombi, farba: Modrá tmavá, výrobca: Automobile Dacia
S.A., ROU, EV č.: TV029BS, VIN: UU1KSD0F540284561, rok výroby 20. 10. 2008, najazdených približne
300 000 km.
Hodnota motorového vozidla stanovená správcom predstavuje sumu: 1000,00 EUR.

3. Pozemok zapísaný na LV č. 1276, Okres: Trebišov, Obec: Trebišov, k. ú.: Milhostov, parcelné číslo
682/1, parcela registra „E“, s výmerou pozemku v m2: 3544m2 , druh pozemku: orná pôda,
spoluvlastnícky podiel: 3/8. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Ideálna výmera
pozemku s ohľadom na výšku spoluvlastníckeho podielu:1329 m2.
Hodnota podielu pozemku stanovená správcom predstavuje sumu: 1993,50€ (1,50€/1 m2).

4. Pozemok zapísaný na LV č. 1276, Okres: Trebišov, Obec: Trebišov, k. ú.: Milhostov, parcelné číslo
682/2, parcely registra „E“, s výmerou pozemku v m2: 82m2 , druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky
podiel: 3/8. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. Ideálna výmera pozemku s ohľadom na
výšku spoluvlastníckeho podielu: 30,75 m2.
Hodnota podielu pozemku stanovená správcom predstavuje sumu: 92,25€ (3,00€/1 m2).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis majetku všeobecnej podstaty vykonaný ku dňu 26. 06. 2020.

doc. JUDr. Ján Pirč, CSc. – správca S714

K051288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRADE METAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 2 / 0, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 686 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/19/2019 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/19/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Sp. zn.: 30K/19/2019
Značka správcu: S832
Značka správcovského spisu: 30K/19/2019 S832

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu
TRADE METAL, s.r.o.,
so sídlom Pražská 2, 040 11 Košice – Západ, IČO: 36 686 280
ktorá sa uskutočnila dňa 26.06.2020 o 09:45 hod.
na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, 2. poschodie

Obchodné meno:

TRADE METAL, s.r.o

Sídlo:

Pražská 2, 040 11 Košice - Západ

IČO:

36 686 280

Zápis v OR:

Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 18810/V

Správca:

JUDr. Marek Radačovský

Sídlo:

Žriedlová 3, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Značka správcu:

S832

Súd vedúci konanie:

Okresný súd Košice I

Spisová značka:

0K/19/2019

Deň vydania: 01.07.2020

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 20.03.2020, sp. zn.: 30K/19/2019 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka TRADE METAL, s.r.o., so sídlom Pražská 2, 040 11 Košice – Západ, IČO: 36 686 280. Rovnakým
uznesením bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3,
040 01 Košice, zn. správcu: S832. Uvedené uznesenie bolo zverejnené vo vydaní Obchodného vestníka SR dňa
26.03.2020 č. 60/2020 (K026785).

Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané ustanoveným správcom na prvej schôdzi veriteľov dňa
26.06.2020. Zasadnutie sa uskutočnilo v kancelárii správcu majetku úpadcu na ulici Žriedlová 3, 040 01 Košice.
Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnili títo veritelia:

·

Slovenská konsolidačná, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

I.
Otvorenie schôdze

Správca otvoril dňa 26.06.2020 prvé zasadnutie veriteľského výboru v tejto konkurznej veci a privítal prítomných
veriteľov, resp. ich splnomocnených alebo poverených zástupcov a oboznámil veriteľov s programom zasadnutia
veriteľského výboru, ktorý je nasledovný:

1) Otvorenie
2) Dohoda o elektronickej komunikácii
3) Záver

II.
Dohoda o elektronickej komunikácii

Prítomný zástupca veriteľov a správca sa dohodli na elektronickej komunikácii, ktorá bude prebiehať
prostredníctvom ústredného portálu verenej správy, alebo emailom na nasledovných emailových adresách:
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office@radacovsky.sk

Zástupca veriteľov:

xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

III.
Záver
Vzhľadom na to, že bol vyčerpaný program zasadnutia veriteľského výboru, prítomní nemajú žiadne návrhy,
nevznášajú žiadne námietky voči priebehu zasadnutia ani námietky voči zneniu zápisnice alebo prijatým
uzneseniam, správca poďakoval zástupcovi veriteľov za účasť a toto zasadnutie bolo o 09:50 hod. ukončené.
Zástupca veriteľov požiadal o doručenie tejto zápisnice Okresnému súdu Košice I, čomu bolo správcom
vyhovené.

V Košiciach dňa 26.06.2020

K051289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarišská Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zahájnická cesta 781 / 91, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1979
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/140/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marta Šarišská, nar. 06.01.1979, Zahájnická cesta 781/91, 053 33 Nálepkovo, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 12.06.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica: Číslo: Obec PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 Mlynská 31
Košice 040 01 Slovenská republika 62,71 €

LawService Recovery, k.s., správca

K051290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RD SERVIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čižatice 119 / 0, 044 47 Kecerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 171 590

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. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2014 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola verejného ponukového konania na predaj podniku
Úpadca: RD SERVIS, s.r.o., so sídlom: Čižatice 119, 044 47 Kecerovce, IČO: 36 171 590
JUDr. Anita Krčová, so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, značka správcu: S1281, správca v súlade
so záväzným pokynom zástupcu veriteľa a zabezpečeného veriteľa vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového
konania podľa ust. § 92 ods. 2 ZKR v spojení s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj podniku úpadcu ako celku
pozostávajúceho z majetku vo vlastníctve úpadcu, ktorý tvorí všeobecnú podstatu, a to nasledovného:
(ďalej len ,,Majetok úpadcu),
za nasledovných podmienok:
1. Predmetom speňaženia predajom podniku je všetok Majetok úpadcu (ďalej spolu len ako „Podnik“).
2. Podnik je speňažovaný ako celok, t. j. súbor vecí, nie jednotlivo.
3. O podmienkach ponukového konania sa záujemca môže informovať u správcu. Záujemcovia o kúpu
Podniku sa môžu zúčastniť ohliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom.
4. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Ponuky musia byť najneskôr v posledný deň tejto lehoty doručené do kancelárie správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi
ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
fotokópiu preukazu totožnosti alebo kópiu rodného listu; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo,
IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac, podpis štatutárneho
zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra ; pri fyzickej osobe
podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac; pri iných
verejnoprávnych subjektoch presnú identifikáciu subjektu podľa príslušného registra, v ktorom je takýto
subjekt registrovaný alebo v súlade s obvyklým označením subjektu a fotokópiu dokladu oprávňujúceho
konať za takýto subjekt
· musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách, pričom minimálna prípustná výška ponuky kúpnej
ceny za Podnik musí byť v druhom kole vo výške minimálne 75 % súpisovej hodnoty, t.j. vo výške
minimálne 12.450,00 €;
· musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke
opatrenej výrazným označením „KONKURZ – 31K/27/2014 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.
Včas doručené záväzné ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia a poradovým
číslom. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
· Čestné vyhlásenie o tom:
a. že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
b. že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
c. že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa bodu 8 tohto pokynu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu bude
vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca zmluvu o predaji podniku v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, alebo zmluvu neuzavrie z dôvodu nezaplatenia doplatku kúpnej
ceny riadne a včas týmto záujemcom.
· Číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zálohu zloženú podľa bodu 8 tohto pokynu
neúspešným záujemcom, alebo na ktorý sa má záujemcom vrátiť záloha zložená podľa bodu 6 tohto
pokynu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
· Doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu podľa bodu 6 tohto pokynu.
6. Záujemcovia o kúpu Podniku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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to vo výške 5.000 €. Záloha bude pripísaná v prospech účtu úpadcu č.: SK66 8360 5207 0042 0637
4495, vedenom v mBank, a.s. najneskôr do 12:00 hod dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie
ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého
ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu
zmluvy o prevode podniku. V prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodov na strane záujemcu alebo
v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom (napr. nezaplatenie zvyšku kúpnej
ceny riadne a včas), uhradená záloha prepadne v prospech podstaty úpadcu. Ostatným neúspešným
záujemcom bude záloha vrátená. V prípade nezloženia zálohy na kúpnu cenu v stanovenej lehote,
nebude správca na doručenú ponuku záujemcu prihliadať.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť
a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len
jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou
konajúcou na základe plnej moci alebo splnomocnenia, správca neprihliada.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
v kancelárii správcu. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či
obsahuje všetky náležitosti podľa bodu 5. a bodu 6. a či sú k nej priložené požadované doklady.
Výsledky ponukového konania (po vyhodnotení zo strany správcu) s uvedením najvhodnejšej ponuky
správca písomne alebo emailom oznámi zástupcovi veriteľov do 3 pracovných dní odo dňa
otvorenia obálok s ponukami. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto pokynu a ponukového konania. 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. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za
úspešnú ponuku, len v prípade, ak zástupca veriteľov výbor po oznámení ponuky s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou túto výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.
V prípade splnenia podmienok podľa bodu 9. správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka
bola úspešná, do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v súlade s bodom 9. (tzn. od odsúhlasenia
kúpnej ceny zástupcom veriteľov). Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie zostatku kúpnej ceny a uzavretie zmluvy o predaji
Podniku,
Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu
o predaji Podniku do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 10. tohto
pokynu. V tejto lehote je úspešný záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu, a to tak, že
kúpna cena musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň 10 - dňovej lehoty.
V obsahu zmluvy o predaji Podniku uzatvorenej s úspešným záujemcom sa ustanoví, aká časť celkovej
kúpnej ceny za Podnik pripadá na nasledovné dva súbory majetku, z ktorých pozostáva Podnik: 1.
Nehnuteľnosti v oddelenej podstate 2. Hnuteľné veci vo všeobecnej podstate. Výška časti kúpnej ceny
pripadajúca na každý takýto jednotlivý súbor majetku sa určí na základe matematického pomeru súčtu
hodnôt majetku v jednotlivom súbore majetku k celkovému súčtu hodnôt všetkého majetku úpadcu.“

JUDr. Anita Krčová, správca

K051291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klempar Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boliarov 118, 044 47 Boliarov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/49/2020 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/49/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

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

338

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Dezider Klempar, narodený: 27.02.1954, bytom: Boliarov 118, 044
47 Boliarov, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/49/2020, týmto 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 (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

1) Kolo: Tretie

2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na speňaženie:

Súpisová zložka majetku č. 2
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky: osobné motorové vozidlo ŠKODA, FELICIA, EČV: KS517, VIN: TMBEFF613X7088092
Približný rok výroby: 1999
Stav opotrebovanosti: nepojazdné
Podiel dlžníka: 1/1
Deň zapísania majetku: 26. 6. 2020
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Dôvod vylúčenia majetku:

-

Hodnota zapisovaného majetku v EUR: 150,- EUR
Sporný zápis: -

3) Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku

4) Podmienky ponukového konania: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy za majetok do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
Záujemca je povinný označiť súpisovú zložku majetku o ktorú má podľa svojej ponuky záujem. Záujemca –
fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca – právnická
osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s
fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na
celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
- fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby a spisovú značku konania.

5) Číslo bankového účtu správcu: účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK87 0900 0000 0051 5620
8134

6) Informácie pre záujemcov: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak
sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva 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. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

K051292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Keszler Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Petöfiho 880/1, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1985
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/519/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/519/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
LM recovery k.s., so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942 správca úpadcu Gabriela
Keszler, nar.: 13.07.1985, bytom: Š.Petöfiho 880/1, 077 01 Kráľovský Chlmec, sp.zn.: 31OdK/519/2019
vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledujúceho majetku zapísaného vo všeobecnej
podstate úpadcu (OV č. 42/2020 zo dňa 02.03.2020):
Hnuteľná vec:
Motorové vozidlo Renault Megane 1,5dCl, EČ: LEJ858, stav km: 282 698, rok výroby 2006, stav: nepojazdné,
súpisová hodnota: 750 €, vozidlo je registrované v Maďarsku a nachádza sa fyzicky v Maďarsku.
Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1. V treťom kole je majetok ponúkaný za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE 31OdK/519/2019“ v lehote 15 dní od
uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie
správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú,
aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny, údaje o bankovom spojení, emailová adresa a telefonické spojenie. Ponuka musí
byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Ponuka musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom
fyzickej osoby záujemcu alebo štatutárneho orgánu právnickej osoby – záujemcu.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu , IBAN SK38
8330 0000 0023 0161 2499, vedenom vo Fio banke, a.s., ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní. V prípade, ak záujemca
neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne uhradená kúpna cena v prospech podstaty. Náklady spojené
s prepisom znáša v plnej výške kupujúci.
8. O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu na e-mailovej adrese:
lukasmichalov@gmail.com alebo na tel. č. 0918 656 301.
Za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., Komplementár

K051293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolbasová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Markovce 58, 072 06 Markovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1977
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/2/2020 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/2/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
LM recovery k.s., so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942 správca úpadcu Ivana
Kolbasová, nar.: 18.07.1977, bytom: Markovce 58, 072 06 Markovce, sp.zn.: 9OdK/2/2020 vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania na predaj nasledujúceho majetku zapísaného vo všeobecnej podstate úpadcu
(OV č. 53/2020 zo dňa 17.03.2020):
Hnuteľná vec: popis: motorové vozidlo Škoda Felícia EFF61, stav: hatchback 5 dverový, výkon motora: 50 kW,
benzín, mechanická prevodovka, bez platnej STK. Vozidlo je aktuálne vyradené z evidencie. EČ: MI904DA.
Farba: biela. Rok výroby: 2001. Výlučné vlastníctvo úpadcu. Súpisová hodnota: 300 €
Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1. V druhom kole je záujemca povinný ponúknuť kúpnu cenu vo výške minimálne 200,00 €.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE 9OdK/2/2020“ v lehote 15 dní od
uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie
správcu. Lehota sa počíta od nasledujúceho dňa po zverejnení ponukového kola. Ponuka, ktorá nebude
doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred
uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny, údaje o bankovom spojení, emailová adresa a telefonické spojenie. Ponuka musí
byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Ponuka musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom
fyzickej osoby záujemcu alebo štatutárneho orgánu právnickej osoby – záujemcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu , IBAN SK38
8330 0000 0023 0161 2499, vedenom vo Fio banke, a.s., ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má
právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní. V prípade, ak záujemca
neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne uhradená kúpna cena v prospech podstaty. Náklady spojené
s prepisom znáša v plnej výške kupujúci.
8. O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu na e-mailovej adrese:
lukasmichalov@gmail.com alebo na tel. č. 0918 656 301.
Za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., Komplementár

K051294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabruň Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varovecká 161 / 35, 044 31 Družstevná pri Hornáde
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/132/2020 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/132/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku
Iná majetková
hodnota

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová hodnota
[EUR]

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume
500.00
500,- EUR

Zabezpečenie
Nie

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Gabruň Rudolf

K051295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hangalová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrovo nábrežie 2413/11, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/165/2020 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/165/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku
Iná majetková
hodnota

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová hodnota
[EUR]

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume
500.00
500,- EUR

Zabezpečenie
Nie

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Hangalová Zuzana
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K051296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamka Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Berlínska 2466 / 20, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/184/2020 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/184/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku
Iná majetková
hodnota

Podstata
Všeobecná
podstata

Súpisová hodnota
[EUR]

Názov

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume
500.00
500,- EUR

Zabezpečenie
Nie

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Jamka Štefan

K051297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybníky 937/6, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/560/2019 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/560/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie druhého kola ponukového konania
V súlade s § 167n ods. 1 a § 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. 46/2020 dňa
06.03.2020 vyhlásené prvé kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu.
Do prvého kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil prvé kolo ako
neúspešné, a týmto vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného majetku Parcely registra "E" evidované na mape určeného operátu:
Názov *

Druh
pozemku *

1. Orná
ORNA_PODA
pôda
2. Orná
ORNA_PODA
pôda
3. Orná
ORNA_PODA
pôda
4. Orná
ORNA_PODA
pôda
5. Orná
ORNA_PODA
pôda
6. Orná
ORNA_PODA

Výmera
Obec
[m2]

Názov
katastrálneho
územia

Číslo listu Číslo
vlastníctva parcely

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota
[EUR]

Dátum
zapísania

28

Smižany

Smižany

3626

91735/1

1 / 64

0,06

07.02.2020

27

Smižany

Smižany

3626

91735/2

1 / 64

0,05

07.02.2020

243

Smižany

Smižany

3626

91735/3

1 / 64

15,19

07.02.2020

127

Smižany

Smižany

3627

91736/1

1 / 32

15,88

07.02.2020

37

Smižany

Smižany

3627

91736/2

1 / 32

4,63

07.02.2020

359

Smižany

Smižany

3627

91736/3

1 / 32

44,88

07.02.2020

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

343

Obchodný vestník 125/2020
pôda

ORNA_PODA 359
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Smižany

3627

91736/3

1 / 32

Deň vydania: 01.07.2020
44,88

07.02.2020

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 29/2020 dňa 12.02.2020.
Podmienky ponukového konania
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, minimálne vo výške
50% súpisovej hodnoty, t. j. 40,34 €. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne
žreb správcu.
4. Lehota na predkladanie ponúk je do 13.07.2020 (vrátane).
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Tatra banka, a. s. IBAN: SK48 1100 0000 0029 4307 1305 do konca lehoty na
otváranie obálok podľa bodu 8; variabilný symbol: 3256019.
6. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí:
a. byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
b. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby vrátane fotokópie identifikačnej karty; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO,
podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra
a výpis z obchodného registra alebo iného registra (postačí aj fotokópia) nie starší ako 30 dní; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby
podnikateľa, výpis zo živnostenského registra (postačí aj fotokópia) nie starší ako 30 dní vrátane fotokópie
identifikačnej karty,
c. obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
d. obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o
výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
e. obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového
konania do vlastníctva,
f. obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
g. byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária Lányiová, správca,
Štefánikova 50, 040 01 Košice, v zalepenej obálke s označením sp. zn.: 32OdK/560/2019 – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude
prihliadať, ani ak boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
7. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
9. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
10. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu v stave „ ako stojí a leží,“ úspešný
uchádzač si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/ alebo proti podstate.
11. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode predmetu ponukového konania aj
napriek výzve správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú
pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového
konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou
pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia záväzku uzavrieť zmluvu o prevode predmetu
ponukového konania na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
12. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167r ZKR.
13. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania, že úspešný záujemca znáša všetky
náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Ján Čonka

K051298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BER.SKO v likvidácii, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Hunyadiho 1339/9 / 0, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 508 870
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu BER.SKO v likvidácii, s.r.o., so sídlom Jána
Hunyadiho 1339/91, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36 508 870, sp. zn. 31K/22/2019 S 1436 nasledovné
pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

·

pohľadávka veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičová 10, 813 60 Bratislava,
IČO: 36 284 831 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 1.490,41 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičová 10, 813 60 Bratislava,
IČO: 36 284 831 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej
výške 1.019,44 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičová 10, 813 60 Bratislava,
IČO: 36 284 831 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej
výške 358,78 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
1.382,96 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške
20.073,96 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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567,19 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške
165,00 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške
10.998,29 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej výške
9.503,87 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 7 v celkovej výške
3.062,29 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 8 v celkovej výške
7.654,91 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 9 v celkovej výške
6.441,34 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 10 v celkovej výške
6.294,74 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 11 v celkovej výške
8.257,54 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 12 v celkovej výške
8.913,18 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 13 v celkovej výške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9.608,56 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 14 v celkovej výške
7.223,65 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 15 v celkovej výške
2.974,02 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
1.139,29 EUR.

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

K051299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Slivová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 8, 040 01 Košice - Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/394/2019 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/394/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,(ďalej
ZKR) preskúmal pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom na osobnom stretnutí a zo súčinností poskytnutých tretími
osobami a zistil, že je vlastníkom majetku- hnuteľných vecí zverejnených v Obchodnom vestníku č. 247/2019 dňa
23.12.2019 pod súpisovými zložkami č.1-14, ktoré podľa ust. § 167h ods. 1 ZKR podliehali konkurzu.
Súpisová zložka č.1 bola vylúčená z majetku v súlade s ust. § 167r ods. 1 zák. ZKR nakoľko ju oprávnená osoba
vykúpila z konkurznej podstaty za 220,-€ v zmysle znaleckého posudku č.12/2020 zo dňa 23.2.2020 Ing.
Jaroslava Krempaského.
Súpisové zložky č.2-14 majetku všeobecnej podstaty boli speňažované v ponukovom konaní v 1 až 3. kole.
Pretože tento majetok dlžníka sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového konania, prestal
podľa ust. § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu a správca ho z konkurznej podstaty vylúčil.
Výťažok z predaja bol znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to o nevyhnutné výdavky správcu spojené
s vedením konkurzu, ktoré prevyšujú sumu 220,- €.
Na základe tohto zisťovania správca zistil, že nebolo možné ani sčasti uspokojiť pohľadávky prihlásených
veriteľov a že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR),
a preto v Obchodnom vestníku správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Zuzana Slivová,
narodená: 08.04.1959, bytom: Študentská 8, 040 01 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Zuzana
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Slivová, s miestom podnikania: Raketová 1472/2, 040 12 Košice-Nad Jazerom, IČO: 46 891 293, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 28.02.2015 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka : Zuzana Slivová, narodená: 08.04.1959,
bytom: Študentská 8, 040 01 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Zuzana Slivová, s miestom
podnikania: Raketová 1472/2, 040 12 Košice-Nad Jazerom, IČO: 46 891 293, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 28.02.2015 , v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K051300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Šiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 188 / 28, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/161/2020 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/161/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Vojtech Šiška,
narodený: 11.11.1992, bytom: Školská 188/28, 076 43 Čierna nad Tisou, podnikajúci pod obchodným menom:
Vojtech Šiška - Centrum firiem, s miestom podnikania: Školská 188/28, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 52 670
147, s pozastavenou činnosťou, v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že správca po
preskúmaní pomerov dlžníka zistil, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by podliehal konkurzu.
JUDr.Jana Koľveková, správca

K051301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hiščák František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokoľany 178, 044 57 Sokoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1976
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/160/2020 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/160/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka František Hiščák,
narodený: 11. 1. 1976, bytom: Sokoľany 178, 044 57 Sokoľany, týmto oznamuje, že do správcovského spisu
v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I., pod sp. zn. 30OdK/160/2020 je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00
hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na tel. č.: 0915 131 357,
alebo e-mailom: pjl.spravca@gmail.com.

V Trebišove, dňa 26. 6. 2020
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P/J/L k. s.
správca

K051302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: XYLO ENERGY s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 14 / 0, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 210 989
Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30R/1/2019 S1455
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30R/1/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Sp. zn.: 30R/1/2019
Značka správcu: S1455
Značka správcovského spisu: 30R/1/2019 S1455
ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca: XYLO ENERGY s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 14, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 46 210 989
Súd: Okresný súd Košice I
Sp. zn.: 30R/1/2019
Dátum konania: 26.06.2020
Miesto: Floriánska 19, 040 01 Košice, 3. poschodie
Predseda: JUDr. Ivan Juričišin, komplementár správcu IKORE, k.s.
1. OTVORENIE
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 18.03.2020, sp. zn. 30R/1/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka XYLO ENERGY s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 14, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 46 210 989.
Rovnakým uznesením bola do funkcie správcu majetku úpadcu ustanovená obchodná spoločnosť IKORE, k.s.,
správca, so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, značka správcu MSSR S1455. Uznesenie o vyhlásení konkurzu
a ustanovení správcu bolo zverejnené vo vydaní Obchodného vestníka SR č. 58/2020 dňa 24.03.2020.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané na prvej schôdzi veriteľov dňa 26.06.2020.
Prítomným zástupcom veriteľov je veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava,
IČO: 31 318 916
2. DOHODA SPRÁVCU A ZÁSTUPCU VERITEĽOV O ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII
Správca a zástupca veriteľov sa dohodli, že medzi nimi bude prebiehať, pokiaľ to povaha veci umožní,
elektronická komunikácia emailom, a to na adresách:
Za správcu: advokat.jurcisin@gmail.com
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za zástupcu veriteľov: **
3. ZÁVER
Vzhľadom na skutočnosť, že nikto z prítomných nepredniesol žiadne návrhy ani námietky, zasadnutie veriteľského
výboru bolo ukončené.
Prítomný zástupca veriteľov požiadal správcu o doručenie tejto zápisnice Okresnému súdu Košice I, čomu bolo
správcom vyhovené.
V Košiciach dňa 26.06.2020
_________________________________
KORE, k.s., správca

I

JUDr. Ivan Juričišin, komplementár

________________________________
OTP Banka Slovensko, a.s., v z.
**

K051303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Šolc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Folkmar 214, 055 51 Veľký Folkmar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.1.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/291/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/291/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu v súlade s ust. § 96 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty.
POUČENIE: Veriteľský výbor, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Košiciach 26.6.2020
JUDr. Jarmila Zvarová, správca
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K051304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gočovo 111, 049 24 Gočovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/225/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/225/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty dlžníka Štefan Kravec, nar. 22.12.1977, bytom Gočovo 111, 049 24
Gočovo, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Kravec, s miestom podnikania: Gočovo 111, 049 24
Gočovo, IČO: 50893475, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, týmto v zmysle § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese: Mlynská 27, 040 01 Košice, poschodie č. 3, a to v pracovných dňoch v čase od
9.00 - 12.00. hod. a od 12.30 – 15.30. hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0903 367 203, mail: kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, správca

K051305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gočovo 111, 049 24 Gočovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/225/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/225/2020
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.
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(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka: Štefan Kravec, nar. 22.12.1977, bytom Gočovo 111, 049 24 Gočovo, podnikajúci pod
obchodným menom: Štefan Kravec, s miestom podnikania: Gočovo 111, 049 24 Gočovo, IČO: 50893475,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/225/2020 zo dňa 16.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
a JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom správcovskej kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762,
Slovenská republika, bola ustanovená do funkcie správcu podstaty. Uvedené uznesenie bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 119/2020 z 23.06.2020.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th
of May 2015 on insolvency proceedings, 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. 30OdK/225/2020 from June 16, 2020,
bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets: Štefan Kravec, date of birth: December 22,
1977, domicile Gočovo 111, 049 24 Gočovo, business under a business name: Štefan Kravec, with the
place of business: Gočovo 111, 049 24 Gočovo, Organization identification number: 50893475 (hereinafter
only „the Bankrupt“) and JUDr. Oľga Kmeťová, office seat: Mlynská 27, 040 01 Košice, mark number:
S762, Slovak republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned
resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic, OV no. 119/2020 from June
23, 2020.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 24.06.2020.
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Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on June 24, 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 rozhodnutia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania
o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b
ZKR). Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§
171c ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by the very announcement of the bankruptcy. Bankruptcy proceedings are
deemed declared by the publication of a decision on bankruptcy in the Commercial Bulletin (Section 167a
(3) of the BRA). If a further proposal is filed during the bankruptcy proceedings or the proceedings on the
proposal for determination of the repayment schedule a further proposal is filed and the court stops a
further proposal (Section 171b of the BRA). If the court finds out that the debtor has no centre of interest
in the territory of the Slovak Republic, the proceedings shall be suspended (Section 171c (2) of the BRA).
2. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený
konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa,
spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý
vznikol pred rozhodujúcim dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo
odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v
konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1 a 2 ZKR).
2. Unless the BRA stipulates otherwise (§ 166b a 166c), only the following receivables may be settled in
a bankruptcy or repayment schedule: (A) a claim arising prior to the calendar month in which the
bankruptcy or the protection against creditors (hereinafter referred to as the determining date) has been
declared; (B) the future claim of the guarantor co-debtor or any other person to whom the receivable
against the debtor will be incurred, if he/she will fulfil the obligation, which arose prior to the decisive day;
(C) a claim arising out of termination or withdrawal (Section 167d) in case of a contract concluded before
the bankruptcy is declared. These receivables are filed in a bankruptcy proceeding via an application.
(Paragraph 166a (1) and (2) of the BRA).
3. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré
presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred
rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná
dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné
sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred
rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté
pohľadávky (§ 166c ZKR). (§ 166b ods. 1 a 2 ZKR).
3. The following are considered irrecoverable to the debtor in the event of deferral: (A) accessories of
claims, which exceed 5% of the principal of the claim for each calendar year of existence of the claim for
which entitlement arose before the decisive day; for a period shorter than a calendar year remains an
enforceable aliquot part of the accessory; (B) accessories of claims, for which entitlement arose on the
decisive day and after the decisive day; (C) the claim on the note, in case it was signed by the debtor
before the decisive day; (D) contractual fines and other private or public financial penalties, where the
obligation, which establishes the right to impose or impose such a fine or penalty, has been violated prior
to the decisive day; (E) monetary claims which belong to or belonged to a person related to the debtor
and which arose before the decisive day; (F) the costs incurred by the parties in connection with their
participation in the bankruptcy or the procedure for determining the repayment schedule. Ineligibility does
not apply to unaffected debt-relief receivables (§ 166c BRA). (Paragraph 166b (1) and (2) of the BRA).
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4. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v
konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom
právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá
hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak
sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka. Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3
ZKR).
4. The following receivables are unaffected by debts: (A) a claim by a creditor – a physical entity who has
not acquired it by devolution, transfer, with the exception of an inheritance; if such claim has not been
filed in bankruptcy on the grounds that the creditor has not been notified in written form by the trustee in
that the bankruptcy has been declared; provision of § 166b par. 1 (A) and (B) is thereby not affected; (B)
the claim for legal aid granted to the debtor by the Legal Aid Centre; (C) secured receivable to the extent
that it is covered by the value of the subject matter of the security right; provision of § 166b par. 1 (A) and
(B) is thereby not affected; (D) claim for liability for damage caused to health or caused by deliberate
action, including the accessories of such claim; (E) the child´s claim for maintenance, including the
accessories of such claim; (F) labour rights against the debtor; (G) monetary punishment under the
Criminal Code; (H) non-pecuniary claim. If the secured receivable does not appear in the bankruptcy
proceeding, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the
subject of the right of lien, except that the deferral has been cancelled for the debtor´s dishonest
intention. Unaffected debt-relief receivables may be applied for in bankruptcy by application. (166c (1), (2)
and (3) of the BRA).
5. 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).
5. The creditor (Section 166a and 166c of the BRA) has the right to enter into bankruptcy until the
administrator 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 be used proportionately. A secured creditor
of a home loan 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 order, in which the creditor of the home loan shall be notified in
writing. (Section 167l (1) of the BRA).
6. 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
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 sídlo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, lebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a
bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného
mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková
suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. The application must be submitted on the prescribed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
contain the essential particulars, otherwise the application will be disregarded. The basic requirements of
the application are: (A) the name, surname and place of residence of the creditor in the case of a physical
entity or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
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number or other identification and place of business of the creditor in the case of the physical entity
businessman or the name, identification number or other identifying information and the address of the
creditor if it is a legal person, (B) name, surname and residence of the bankrupt, in the case of a physical
entity, or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the bankrupt, if it is a physical entity businessman
or the name, identification number or other identification and bankruptcy where the legal person is a legal
entity, (C) the legal reason for the claim, (D) the order of satisfaction of the claim from the general nature,
(E) signature. (Section 29 (1) of the BRA).
7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. For each 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. (Section 29 (2) of the BRA).
8. 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)
8. The total amount of the claim shall be divided in the application form onto the allotment and
accessories, while the accessories will be split into the application form according to the legal reason for
the occurrence. (Section 29 (4) of the BRA).
9. 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).
9. 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 the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency, whose reference exchange rate neither the European Central bank nor
the National bank of Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care. (Section 29 (5) of the BRA).
10. 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).
10. Documents are attached to the application demonstrating the facts stated therein. The creditor, who is
an accounting unit, shall state in the application whether or not the receivable is accounted for in the
accounting, to what extent or why it does not charge the receivable in the accounting. (Section 29 (6) of
the BRA).
11. 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).
11. A creditor, who does not have a domicile or registered office or an organizational unit of the company
in the Slovak Republic, is obliged to appoint a representative for service with a residence or registered
office in the Slovak Republic and to notify the administrator in writing of the order, otherwise the
documents will be delivered only by publishing in the Business Journal. (Section 29 (8) of the BRA).
12. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
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12. Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory, with reference to the reservation of
title, may file his/her rights in bankruptcy with the application in the same way as he/she would have
applied the security right. Such creditor, by application, entrusts the administrator with an inventory and
monetization of a subject to ownership. For the position of such creditor appropriate provisions shall
apply, adjusting the position of the secured creditor. The same applies to the exercise of rights of
a creditor who leased the borrower for a fixed period a fixed lease, to transfer the leased property to the
debtor´s ownership. (Section 29 (9) and (10) of the BRA).
13. 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).
13. Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the administrator shall submit
to the Court a list of submissions in which he/she considers it to be disregarded of such applications, and
shall without undue delay declare by order that such submissions are considered an application. The
order shall be delivered by the court to the trustee, who shall inform the person concerned. (Article 30 (1)
of the BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The filing of the claim, filed in the bankruptcy proceeding, cannot be corrected or supplemented.
(Section 30 (2) of the BRA).
15. 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).
15. The creditor may also sign up, who has a claim against another person as a debtor if he/she is
secured by a security right related to the debtor´s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
only by the proceeds obtained by the monetization of assets securing his/her claim, where the voting
rights of the creditor´s meeting can only be exercised to the extent that his/her claim is likely to be
satisfied by the assets to which he/she is secured. (Section 167l (2) of the BRA).
16. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynská 27,
040 01 Košice, Slovenská republika, alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania, 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).
16. The application is filed in a single equation with the administrator (bankruptcy-trustee) - JUDr. Oľga
Kmeťová, offices Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovak Republic, or electronically in the electronic mailbox
of the administrator through the designed electronic form; the electronic submission and its attachments
must be signed by the guaranteed electronic signature of the person entitied to submit the electronic
filing, while delivered to the administrator within the basic registration period of 45 days of the
bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the administrator at a later date, the
creditor shall be considered; the creditor, however, cannot exercise his/her voting rights. 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 such as the exercise of the right to a court. (Section 167l (3) of the BRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý 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 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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17. This notice refers to the foreign creditors who have their habitual residence, domicile or registered
seat in other EU member state than in the Slovak Republic, according to the Article 54 of the Regulation
(EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th of May 2015 on insolvency
proceedings.
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty
JUDr. Oľga Kmeťová, bankruptcy-trustee

K051306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gočovo 111, 049 24 Gočovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/225/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/225/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty dlžníka dlžníka Štefan Kravec, nar. 22.12.1977, bytom Gočovo 111,
049 24 Gočovo, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Kravec, s miestom podnikania: Gočovo 111,
049 24 Gočovo, IČO: 50893475, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, oznamuje v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 30OdK/225/2020 v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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: SK76 0900 0000 0051 4426 8893.
Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo
do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie
preddavku na trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty
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K051307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erdélyiová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krupinská 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1955
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/295/2018 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/295/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku všeobecnej podstaty podliehajúceho konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 31OdK/295/2018 zo dňa 23.07.2018 súd vyhlásil konkurz na
majetok úpadcu Silvia Erdélyiová, narodená: 31.03.1955, bytom: Krupinská 12, 040 01 Košice, za správcu
bol ustanovený správca P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, zn. správcu
S 1836.
V zmysle 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, správca vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania, za
účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v
Obchodnom vestníku v čiastke OV 198/2018 zo dňa 12. 10. 2018.
I. Informácie o verejnom ponukovom konaní:
1. Vyhlasovateľ P/J/L k.s., Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca majetku dlžníka: Silvia Erdélyiová,
narodená: 31.03.1955, bytom: Krupinská 12, 040 01 Košice.
2.Predmetom výzvy na predkladanie ponúk sú súpisové zložky majetku:
číslo súpisovej zložky druh
Výmera v m2 Parcela č. štát obec Katastrálne územie Číslo LV súpisová hodnota Podiel
1.
Zastavané plochy a 373
479
SR Boľ Boľ
77
500 Eur
1/6 a
nádvoria
1/12
2.
Záhrady
702
480
SR Boľ Boľ
77
500 Eur
1/6 a
1/12

Popis stavby Súpisné číslo Parcela č. štát obec Katastrálne územie Číslo LV súpisová hodnota Podiel
číslo súpisovej zložky
3.
Rodinný dom 171
479
SR Boľ Boľ
77
2.000 Eur
1/6 a
1/12

II. Podmienky ponukového kola:
1. Záujemca
Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na
práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane
zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony (ďalej len „záujemca“), ktorý
kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
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a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.

2. Označenie ponuky
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a
predloží tieto doklady:
a) obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
b) adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby,
c) IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia,
d) údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN,
e) telefonické alebo e-mailové spojenie,
f) kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní.

3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená
správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu alebo doručená do
elektronickej schránky správcu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného
ponukového konania sa neprihliada.
3. Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu: P/J/L k.s., Hviezdoslavova 1018,
075 01 Trebišov alebo elektronicky, do elektronickej schránky správcu P/J/L k.s..
4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však overené
plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
5. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí obsahovať
náležitosti v bode 1. tohto článku a potvrdenie o zaplatení zálohy podľa bodu 8.
6. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 31OdK/295/2018, na obálke uviesť:
„I. kolo verejné ponukové konanie Silvia Erdélyiová – Neotvárať“.
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené
náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude
prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie majetku dlžníka
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najvyššia.
8. Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 14:00 hod. toho dňa na účet
správcu číslo: IBAN: SK71 1100 0000 0029 4203 5513 vedený v Tatra banke, a. s., pod variabilným
symbolom: 312952018 a v správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno
a priezvisko. V opačnom prípade sa na ponuku neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový
účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
9. Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční deň nasledujúci po dni kedy uplynula lehota
na predkladanie ponúk v sídle správcu.
10. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa majetok podliehajúci konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto 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. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady.

V Trebišove, dňa 26. 6. 2020
P/J/L k.s.
správca

K051308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brodziansky Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Charkovská 690 / 16, 040 23 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1966
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/364/2018 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/364/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku všeobecnej podstaty podliehajúceho konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 31OdK/364/2018 zo dňa 04.09.2018 súd vyhlásil konkurz na
majetok úpadcu Vladimír Brodziansky, narodený: 30.08.1966, bytom: Charkovská 690/16, 040 23 Košice, za
správcu bol ustanovený správca P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, zn.
správcu S 1836.
V zmysle 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 (ďalej len „ZKR“), správca vyhlasuje I. kolo verejného
ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku v čiastke OV 219/2018 zo dňa 14.11.2018.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

360

Obchodný vestník 125/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.07.2020

I. Informácie o verejnom ponukovom konaní:
1. Vyhlasovateľ P/J/L k.s., Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca majetku dlžníka: Vladimír Brodziansky,
narodený: 30.08.1966, bytom: Charkovská 690/16, 040 23 Košice.
2.Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je súpisová zložka majetku:
č.
súpis.
zložky

Označenie dlžníka

1.

ANTHONY TRANSPORT s.r.o., Východná 250/21, 076 17 Nižný
1.780 Eur
Žipov, IČO: 46 391 223

Suma pohľadávky
istina

- Právny
vzniku

dôvod Súpisová
hodnota

nevyplatená mzda

1.780 EUR

II. Podmienky ponukového kola:
1. Záujemca
Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na
práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane
zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony (ďalej len „záujemca“), ktorý
kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.

2. Označenie ponuky
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a
predloží tieto doklady:
a) obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
b) adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby,
c) IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia,
d) údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN,
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e) telefonické alebo e-mailové spojenie,
f) kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní.

3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10. deň sa považuje
najbližší pracovný deň. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená
správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované
doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo
doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného ponukového konania sa neprihliada.
3. Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu: P/J/L k.s., Hviezdoslavova
1018, 075 01 Trebišov alebo elektronicky, do elektronickej schránky správcu P/J/L k.s..
4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však overené
plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
5. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí obsahovať
náležitosti v bode 1. tohto článku a potvrdenie o zaplatení zálohy podľa bodu 8.
6. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 31OdK/364/2018, na obálke uviesť:
„I. kolo verejné ponukové konanie Vladimír Brodziansky – Neotvárať“.
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené
náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude
prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie majetku dlžníka
najvyššia.
8. Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 14:00 hod. toho dňa na účet
správcu číslo: IBAN: SK71 1100 0000 0029 4203 5513 vedený v Tatra banke, a. s., pod variabilným
symbolom: 313642018 a v správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno
a priezvisko. V opačnom prípade sa na ponuku neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový
účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
9. Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční deň nasledujúci po dni kedy uplynula lehota
na predkladanie ponúk v sídle správcu.
10. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa majetok podliehajúci konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto 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. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady.

V Trebišove, dňa 26. 6. 2020
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P/J/L k.s.
JUDr. Lenka Ostró, komplementár
správca

K051309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Illéšová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zombova 1300 / 17, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1986
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/601/2019 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/601/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku všeobecnej podstaty podliehajúceho konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 32OdK/601/2019 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na
majetok úpadcu Daniela Illéšová, narodená: 05.02.1986, bytom: Zombova 1300/17, 040 23 Košice-Sídlisko
KVP, za správcu bol ustanovený správca P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov,
zn. správcu S 1836.
V zmysle 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 (ďalej len „ZKR“), správca vyhlasuje I. kolo verejného
ponukového konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku v čiastke OV 66/2020 zo dňa 3.4.2020.
I. Informácie o verejnom ponukovom konaní:
1. Vyhlasovateľ P/J/L k.s., Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca majetku dlžníka: Daniela Illéšová,
narodená: 05.02.1986, bytom: Zombova 1300/17, 040 23 Košice-Sídlisko KVP.
2.Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je súpisová zložka majetku:
č. súpisovej zložky
1.

popis
Osobné vozidlo značky
VOLKSWAGEN GOLF

rok výroby
2006

stav opotrebovanosti
neznámy

súpisová hodnota
4000 EUR

II. Podmienky ponukového kola:
1. Záujemca
Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na
práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane
zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony (ďalej len „záujemca“), ktorý
kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
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nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.

2. Označenie ponuky
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a
predloží tieto doklady:
a) obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
b) adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby,
c) IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia,
d) údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN,
e) telefonické alebo e-mailové spojenie,
f) kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní.

3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10. deň sa považuje
najbližší pracovný deň. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená
správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované
doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo
doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného ponukového konania sa neprihliada.
3. Adresa na doručenie
Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu: P/J/L k.s., Hviezdoslavova
1018, 075 01 Trebišov alebo elektronicky, do elektronickej schránky správcu P/J/L k.s..
4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však overené
plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
5. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí obsahovať
náležitosti v bode 1. tohto článku a potvrdenie o zaplatení zálohy podľa bodu 8.
6. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 32OdK/601/2019, na obálke uviesť:
„I. kolo verejné ponukové konanie Daniela Illešová – Neotvárať“.
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené
náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude
prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie majetku dlžníka
najvyššia.
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8. Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 14:00 hod. toho dňa na účet
správcu číslo: IBAN: SK71 1100 0000 0029 4203 5513 vedený v Tatra banke, a. s., pod variabilným
symbolom 326012019 a v správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno
a priezvisko. V opačnom prípade sa na ponuku neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový
účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
9. Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční deň nasledujúci po dni kedy uplynula lehota
na predkladanie ponúk v sídle správcu.
10. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa majetok podliehajúci konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto 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. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady.

V Trebišove, dňa 26. 6. 2020
P/J/L k.s.
správca
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