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K054702
Spisová značka: 8K/48/2016
Súd podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov úpadcu: Silvia Somorovská, nar.
06. 06. 1976, bytom Rozvodná 17, 831 01 Bratislava, ktorá sa bude konať dňa 31. 07. 2020 o 9:00 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, pracovisko Medená 22, Bratislava, v pojednávacej miestnosti č. 105b, s nasledujúcim
programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3.
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.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.7.2020
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K054703
Spisová značka: 3K/39/2012
Súd podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov úpadcu: Heinz - Joachim
Hermann Otto Meyer, nar. 29. 11. 1946, trvale bytom Trnavská cesta 16785/74 D, Bratislava, ktorá sa bude konať
dňa 31. 07. 2020 o 9:40 hod., na Okresnom súde Bratislava I, pracovisko Medená 22, Bratislava, v pojednávacej
miestnosti č. 105b, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového
správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.7.2020
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K054704
Spisová značka: 4R/1/2012
Súd podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov úpadcu: XaY s. r. o., so sídlom
Seberíniho 9, Bratislava, IČO: 36 336 840, ktorá sa bude konať dňa 31. 07. 2020 o 9:20 hod., na Okresnom súde
Bratislava I, pracovisko Medená 22, Bratislava, v pojednávacej miestnosti č. 105b, s nasledujúcim programom: 1.
Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.7.2020
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K054705
Spisová značka: 8K/7/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HIP FASHIONS SLOVAKIA spol. s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 31 354 386, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Július Kállay, trvale
bytom Bystrická 1952/119, 040 11 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HIP FASHIONS
SLOVAKIA spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 31 354 386,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: HIP FASHIONS SLOVAKIA spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 31 354 386, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.7.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K054706
Spisová značka: 27K/8/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06
Bratislava, IČO: 00 686 930, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MARSANN IT, s. r. o., so sídlom
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 43 821 987 o návrhu veriteľa 5 Star Offices s. r. o., so sídlom
Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 470 626, zast.: Mgr Pavol Baláž, advokát, so sídlom Pribinova 4, 811 09
Bratislava, IČO: 50 119 303 na pristúpenie do konkurzného konania
rozhodol
Súd pripúšťa pristúpenie veriteľa: 5 Star Offices s. r. o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 470 626,
do konkurzného konania na majetok dlžníka: MARSANN IT, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01
Bratislava, IČO: 43 821 987, vedeného pod sp. zn. 27K/8/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.7.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K054707
Spisová značka: 27K/9/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: UI LOGISTIC SOLUTIONS, s.r.o., Diaľničná cesta 5,
903 01 Senec, IČO: 44 986 033, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: UI LOGISTIC SOLUTIONS,
s.r.o., Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec, IČO: 44 986 033,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: UI LOGISTIC SOLUTIONS, s.r.o., Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec, IČO: 44 986 033,
predbežného správcu: INSOLVECNY GROUP, k.s. so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, S
1768.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.7.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K054708
Spisová značka: 2K/9/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VAMIS GROUP s.r.o., so
sídlom 960 01 Zvolen, M.R. Štefánika 3355, IČO: 44 609 582, správcom konkurznej podstaty ktorého je K.R.E.
konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189, uznesením č. k. 2K 9/2017 327 zo dňa 12. 06. 2020 povolil vstup nového veriteľa - Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská
energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika
Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008). Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 07. 07. 2020.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.07.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K054709
Spisová značka: 2K/20/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu kastell s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom 984 01 Lučenec, Nová 5, IČO: 36 649 945, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Pavel Vrška, so
sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, M.R. Štefánika 2, uznesením č. k. 2K 20/2017 - 144 zo dňa 12. 06. 2020
povolil vstup nového veriteľa - Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,
IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008). Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 07. 2020
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.07.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K054710
Spisová značka: 1K/40/2012
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 40/2012 - 381 zo dňa 16. 06. 2020 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu DONIVO TD, s.r.o., so sídlom ul. Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 746 321 po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 07. 2020.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.07.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K054711
Spisová značka: 5OdK/322/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Haring, nar. 25.09.1967, bytom Sebedín
- Bečov 48, 974 01 Sebedín - Bečov, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Haring NA - NA, s
miestom podnikania Sebedín - Bečov 45, 974 01 Sebedín - Bečov, IČO: 34 259 627, zastúpený: Centrum právnej
pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici,
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Haring, nar. 25.09.1967, bytom Sebedín - Bečov
48, 974 01 Sebedín - Bečov, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Haring NA - NA, s miestom
podnikania Sebedín - Bečov 45, 974 01 Sebedín - Bečov, IČO: 34 259 627.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Konkurzy a oddĺženie, k.s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52
207 765, značka správcu S1941.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K054712
Spisová značka: 5OdK/324/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Júlia Abrhámová, nar. 23.08.1980, bytom
Súhradná 148/10, 962 33 Budča, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Júlia Abrhámová, nar. 23.08.1980, bytom Súhradná
148/10, 962 33 Budča.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.

U s t a n o v u j e správcu: SKP, k. s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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značka správcu S1359.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K054713
Spisová značka: 5OdK/326/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Elena Šidlová, nar. 10.01.1973, bytom
Slovenského národného povstania 371/4, 962 33 Budča, korešpondenčná adresa: Kremnická 1, 960 01 Zvolen,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Elena Šidlová, s miestom podnikania Slovenského národného
povstania 371/4, 962 33 Budča, IČO: 37 551 051, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Elena Šidlová, nar. 10.01.1973, bytom Slovenského
národného povstania 371/4, 962 33 Budča, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Elena Šidlová, s miestom
podnikania Slovenského národného povstania 371/4, 962 33 Budča, IČO: 37 551 051.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Vladimír Nosko, so sídlom ul. SNP 13, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 37
893 629, značka správcu S512.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K054714
Spisová značka: 5OdK/328/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Božena Pálová, nar. 26.11.1973, bytom Ožďany
216, 979 01 Rimavská Sobota, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Božena Pálová, nar. 26.11.1973, bytom Ožďany 216, 979
01 Rimavská Sobota.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom kancelárie Budovateľská 12, 962 23
Očová, značka správcu S1845.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.

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

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K054715
Spisová značka: 5OdK/329/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Veréb, nar. 26.09.1987, bytom Figa 96, 982
51 Figa, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I.

V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ján Veréb, nar. 26.09.1987, bytom Figa 96, 982 51 Figa.

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Bankruptcy and recovery innovative corporation, so sídlom Nám. Štefana
Moyzesa 33/5, IČO: 51 643 162, značka správcu S1893.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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
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nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K054716
Spisová značka: 5OdK/330/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Kaličiak, nar. 13.01.1986, bytom
Radzovce 562, 985 58 Radzovce, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Richard Kaličiak, nar. 13.01.1986, bytom Radzovce 562,
985 58 Radzovce.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: insolva debt solutions, k. s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen,
IČO: 52 193 241, značka správcu S1929.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
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Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
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v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, 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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K054717
Spisová značka: 5OdK/331/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tibor Bogdáň, nar. 27.01.1977, bytom Belina
171, 986 01 Belina, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Tibor Bogdáň, s miestom podnikania Belina 171,
986 01 Belina, IČO: 44 212 020, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Tibor Bogdáň, nar. 27.01.1977, bytom Belina 171, 986 01
Belina, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Tibor Bogdáň, s miestom podnikania Belina 171, 986 01 Belina,
IČO: 44 212 020.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 772 910, značka správcu S1604.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K054718
Spisová značka: 5OdK/332/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Briš, nar. 10.06.1959, bytom Ladzany 16,
962 65 Hontianske Nemce, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Briš, s miestom podnikania Ladzany
16, 962 65 Hontianske Nemce, IČO: 40 538 130, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Rudolf Briš, nar. 10.06.1959, bytom Ladzany 16, 962 65
Hontianske Nemce, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Briš, s miestom podnikania Ladzany 16,
962 65 Hontianske Nemce, IČO: 40 538 130.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
42 069 599, značka správcu S640.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K054719
Spisová značka: 5OdK/333/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Eremiáš, nar. 02.12.1954, bytom Bány
308/52, 976 56 Pohronská Polhora, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Eremiáš, s miestom
podnikania Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 50 973 983, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Rudolf Eremiáš, nar. 02.12.1954, bytom Bány 308/52, 976
56 Pohronská Polhora, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Eremiáš, s miestom podnikania Bány
308/52, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 50 973 983.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
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III.
U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Daniel Janšo, so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 304 253, značka správcu S1500.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.07.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K054720
Spisová značka: 26NcKR/1/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Markotán, nar. 07.06.1980, trvale bytom:
Turgenevova 2240/25, 040 01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Juraj Markotán, nar. 07.06.1980, trvale bytom: Turgenevova 2240/25, 040 01 Košice od
pohľadávok, ktoré voči dlžníkovi vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 07.06.2016 a ktoré zároveň
zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči
dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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. (§ 166f ods. 1
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. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. (§ 166f
ods. 3 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. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 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. (§ 166f ods. 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. (§ 166g ods. 1 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. (§ 166g ods. 2 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. ( § 166g ods. 3 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. (§ 166g ods. 4 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. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 3.7.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K054721
Spisová značka: 26K/3/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MINAG Plus, s.r.o., so sídlom:
Bačkov 156, 076 61 Bačkov, IČO: 36 591 785, ktorého správcom je: Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1982 o výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze
veriteľov takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1982 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 45 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa
predmetného konania ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe zvolenom pri speňažovaní
majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá každých 90 dní
veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov, v prípade, že došlo k ich zvoleniu, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvedie zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou,
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť súdu notársku
zápisnicu o priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené, ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu predložením nového úplného zoznamu pohľadávok so zvýraznením príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom je potrebné pripojiť aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení,
a to až do ukončenia konkurzného konania,
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)

Okresný súd Košice I dňa 3.7.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K054722
Spisová značka: 31K/22/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Jozef Červený, narodený: 28.09.1958, trvale bytom:
Pokroku č. 6, 040 11 Košice, uznesením č.k. 31K/22/2013-403 zo dňa 24.03.2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu
z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2020.
Okresný súd Košice I dňa 3.6.2020
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K054723
Spisová značka: 30K/4/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Svetlana Karková, nar. 04.11.1966, bytom L.N. Tolstého 85/13, 079 01
Veľké Kapušany, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie Jesenského 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1361, na udelenie záväzného pokynu takto
rozhodol
I.

U d e ľ u j e správcovi záväzný pokyn na vylúčenie súpisovej zložky všeobecnej podstaty, a to:

hnuteľná vec; Renault Kangoo, rok výroby 2004, VIN VF1KCR7BF32703400, evidenčné číslo MI180BJ,
súpisná hodnota 700 Eur
zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 160/2017 zo dňa 21.08.2017.
II.
Ukladá správcovi podstaty úpadcu: Svetlana Karková, nar. 04.11.1966, bytom L.N. Tolstého 85/13,
079 01 Veľké Kapušany, konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 16.05.2017, sp. zn.
30K/4/2017 - 58, OV č. 96/2017 dňa 22.05.2017, záväzný pokyn na speňaženie súpisovej zložky patriacej do súpisu
všeobecnej podstaty, súpis zverejnený v OV 160/2017 zo dňa 21.08.2017 - súpisová zložka: nehnuteľná vec,
spoluvlastnícky podiel 1/1 na pozemku - nehnuteľností / LV 694 č. reg „C“ par.21/1, k.ú, Vojany, Zastavané plochy a
nádvoria, výmera 166 m2, katastrálne územie Vojany), súpisná hodnota 1000 Eur - a to tak, že správca je
oprávnený uzatvoriť Zmluvu o vykonaní dražby s dražobníkom, ktorým bude: DRAŽOBNÍK, s.r.o., zastúpený Ing. Bc.
Michalom Sedlačkom, konateľom spoločnosti, so sídlom Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281. Suma
najnižšieho podania na dražbe bude stanovená pre predmet dražby vo výške sumy určenej znaleckým posudkom
nehnuteľnosti číslo 22/2020, ktorý bol dňa 18.03.2020 vypracovaný znalcom Ing. Ondrejom Ostrožovičom, so sídlom
v Trebišove, na ulici A. Dubčeka 3567/11. Znalec stanovil všeobecnú hodnotu pozemku, predmetu dražby, s
parcelným číslom 21/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 166m2, v katastrálnom území Vojany, evidovaného na
LV č. 694, podľa vyhlášky č. 492/2004 na všeobecnú hodnotu 1000,-Euro(slovom: jedentisíc Euro), ktorý pre účely
dražby zabezpečí Dražobník. V prípade, že nebude urobené ani najnižšie podanie, Navrhovateľ súhlasí s tým, aby
licitátor postupne znižoval sumu o 50.00 € najnižšie podanie až do výšky 90 % z hodnoty predmetu dražby určenej
znaleckým posudkom „ak ide v poradí o prvú dražbu najnižšie podanie nemôže byť nižšie ako 90% hodnoty
predmetu dražby, ktorým je byt alebo dom, v ktorom má dlžník hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu
určenej znaleckým posudkom a v ostatných prípadoch, ak ide o prvú dražbu, nižšie ako 80% hodnoty predmetu
dražby určenej znaleckým posudkom.“. Suma minimálneho prihodenia bola dohodnutá vo výške 100.00 €. Odmena
za vykonanie dobrovoľnej dražby bude v zmysle dražobnej vyhlášky, znížená o náklady dražby (bez príslušnej DPH).
Predpokladaný minimálny výťažok z dražby predmetu dražby bude približne 1000,-Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.7.2020
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JUDr. Pavel Varga, sudca
K054724
Spisová značka: 30K/13/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EURO - ANRIL AUTO PREDAJ,
s.r.o., II/345, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 31 732 411, o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 30.12.2019, č.k.: 30K/13/2019-224, ktoré bolo
potvrdené uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 23.04.2020, č.k.: 2CoKR/10/2020 - 324, na majetok
úpadcu: EURO - ANRIL AUTO PREDAJ, s.r.o., II/345, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 31 732 411 z a m a l
ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.7.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K054725
Spisová značka: 32K/27/2016
Okresný súd Košice I vo veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so
sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286, o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice,
značka správcu S 1689.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.7.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K054726
Spisová značka: 32K/4/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: František Prokop, nar. 06.05.1964, bytom: Barianska ulica 428/11, 076
32 Borša o návrhu navrhovateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00
151 653 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom: Tomášikova 48, 832
37 Bratislava, IČO: 00 151 653 namiesto pôvodného veriteľa: S Slovensko, spol. s r.o., so sídlom: Tomášikova 48,
831 04 Bratislava, IČO: 35 812 419, do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 4 v celkovej
výške 61.623,26 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka
do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku), a to písomne
v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)

Okresný súd Košice I dňa 8.7.2020
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K054727
Spisová značka: 31K/3/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o., IČO: 36 554 111, so
sídlom Robotnícka 120, 946 56 Dulovce, zast. Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o., so sídlom
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : MADLENIAK - drevovýroba,
s.r.o., IČO: 36 554 111, so sídlom Robotnícka 120, 946 56 Dulovce, takto
rozhodol

I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o., IČO: 36 554 111, so sídlom
Robotnícka 120, 946 56 Dulovce.
II. Súd ustanovuje správcu - SISÁK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13,
949 01 Nitra, značka správcu: S1868.
III. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok;
na neskôr doručené námietky súd neprihliada.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku III uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.7.2020
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K054728
Spisová značka: 32K/45/2016
Sp. zn. 32K/45/2016
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AMBARELLA s.r.o. ,, v konkurze“, so
sídlom Kláštorská 387/19, 949 01 Nitra,
IČO: 44 486 219, ktorého správcom je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, č. k. 32K/45/2016-435 zo dňa 08.06.2020 z r u š i l konkurzné
konanie na majetok úpadcu: AMBARELLA s.r.o. ,, v konkurze“, so sídlom Kláštorská 387/19, 949 01 Nitra,
IČO: 44 486 219, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.06.2020.
V Nitre dňa 09.07.2020
JUDr. Monika Kublová
sudkyňa

Okresný súd Nitra dňa 9.7.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K054729
Spisová značka: 28K/2/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO: 44 074 221, so sídlom
943 65 Kamenica nad Hronom 505,
zastúpený: JUDr. Ema Zacharová, advokát s.r.o., so sídlom Forgáchova bašta 5676/7,
940 01 Nové Zámky, IČO: 47 237 023, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na dlžníka : NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO: 44 074 221, so sídlom 943 65 Kamenica nad Hronom 505, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e JUDr. Róbert Hipp, sídlo kancelárie správcu Farská 33/I.p, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO: 44 074 221, so sídlom 943 65 Kamenica nad
Hronom 505.
II.
Predbežný správca j e p o v i n n ý o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd
a podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.7.2020
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K054730
Spisová značka: 29OdK/180/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ľubomír Berky, nar. 07.10.1996, bytom Štefánikova
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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451/151, 956 31 Krušovce, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Ľubomír Berky, nar. 07.10.1996, bytom Štefánikova 451/151,
956 31 Krušovce.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu Ing. JUDr. Petra Štofková, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, zn.
správcu: S 1225.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.07.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1149/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
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splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
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.
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Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.7.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K054731
Spisová značka: 29OdK/181/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Martin Fabian, nar. 07.08.1976, bytom 935 21 Veľké
Kozmálovce 143, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Fabian, s miestom podnikania 935 21 Veľké
Kozmálovce 143, IČO: 51 000 911, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Martin Fabian, nar. 07.08.1976, bytom 935 21 Veľké
Kozmálovce 143, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Fabian, s miestom podnikania 935 21 Veľké
Kozmálovce 143, IČO: 51 000 911.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska 6, P. O. BOX 47 B, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S 1154.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
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majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.07.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1151/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
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
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musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.7.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K054732
Spisová značka: 29OdK/182/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ivan Oláh, nar. 31.08.1966, bytom Šoltésovej 29, 940 02
Nové Zámky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Zámky.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Ivan Oláh, nar. 31.08.1966, bytom Šoltésovej 29, 940 02 Nové

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra,
zn. správcu: S 1220.
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IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.07.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1158/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
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vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.7.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K054733
Spisová značka: 27OdK/180/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Pustajovská, nar. 29.09.1973, bytom Lúčnica nad
Žitavou, časť Martinová č. 49, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie
slobody č. 12, IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Renáta Pustajovská, nar. 29.09.1973, bytom Lúčnica nad Žitavou, časť
Martinová č. 49.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova č. 9.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.07.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1156/2020, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.07.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1156/2020.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
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uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

45

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 8.7.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K054734
Spisová značka: 27OdK/181/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Budník, nar. 26.09.1965, bytom Nitra, Staré Mesto,
Kraskova č. 603/7, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Richard Budník, nar. 26.09.1965, bytom Nitra, Staré Mesto, Kraskova č.
603/7.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Richard Schwarz, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Rákocziho č. 12.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
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konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.07.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1145/2020, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.07.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1145/2020.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

47

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
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úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
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alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 8.7.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K054735
Spisová značka: 27OdK/182/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ildikó Molnárová, nar. 06.12.1962, bytom Komoča č. 394,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ildikó Molnárová, nar. 06.12.1962, bytom Komoča č. 394.
II/ Ustanovuje správcu: Ing. Radoslava Kovácsová, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Podzámska č. 32.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.07.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1141/2020, na číslo účtu, ktoré je
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správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 03.07.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1141/2020.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
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ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
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g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 8.7.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K054736
Spisová značka: 29OdK/179/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Viktória Hodosyová, nar. 25.05.1957, bytom Ul. priateľstva
1378/21, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom: Viktória Hodosyová - VIKI, s miestom podnikania
Zelený Háj 1926, 947 01 Hurbanovo, IČO: 11 710 365, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.01.2010,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária
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CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Viktória Hodosyová, nar. 25.05.1957, bytom Ul. priateľstva
1378/21, 945 01 Komárno.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S 1412.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.07.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1126/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.

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

54

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
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.
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V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.7.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K054737
Spisová značka: 29OdK/178/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Július Dudáš, nar. 27.07.1965, bytom 946 39 Iža,
podnikajúci pod obchodným menom: Július Dudáš, s miestom podnikania 946 36 Iža 539, IČO: 44 539 053, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.08.2012, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom
Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Július Dudáš, nar. 27.07.1965, bytom 946 39 Iža.

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu LEGES Recovery k. s., IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01
Nitra, zn. správcu: S 1751.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.07.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1123/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

56

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
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,
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.7.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K054738
Spisová značka: 29OdK/177/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Marián Kvak, nar. 15.08.1980, bytom Rúbaň 442, 941 36
Rúbaň, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Rúbaň.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Marián Kvak, nar. 15.08.1980, bytom Rúbaň 442, 941 36

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu JUDr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, zn. správcu: S 281.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.07.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1131/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.7.2020
JUDr. Pavol Varečka, 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

60

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

K054739
Spisová značka: 4OdK/162/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Slovjak, nar. 28.12.1976, trvale bytom Pavlovova
2340/3, 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: Patrik Slovjak, nar. 28.12.1976, trvale bytom Pavlovova 2340/3,
058 01 Poprad,
II.
Humenné,

ustanovuje správcu: JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Námestie slobody 25, 066 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Námestie slobody 25, 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 955/2020.
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
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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
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, 09. júla 2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 9.7.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K054740
Spisová značka: 4OdK/163/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrícia Stoličná, nar. 31.08.1980, trvale bytom 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: Patrícia Stoličná, nar. 31.08.1980, trvale bytom 058 01 Poprad,

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Eva Oravcová, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
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: JUDr. Eva
Oravcová, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 950/2020.
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 ).
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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
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, 09. júla 2020
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Okresný súd Prešov dňa 9.7.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K054741
Spisová značka: 4OdK/164/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adriana Bačová, nar. 08.01.1979, trvale bytom 059 76
Stráne pod Tatrami 113 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adriana Bačová, nar. 08.01.1979, trvale bytom 059 76 Stráne
pod Tatrami 113,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 954/2020.
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
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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
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, 09. júla 2020
Okresný súd Prešov dňa 9.7.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
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K054742
Spisová značka: 2OdK/278/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Kurišková, nar. 13.08.1986, Nižný Hrušov 228,
094 22 Nižný Hrušov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Nitra, Štúrova 22, 949 03 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Kurišková, nar. 13.08.1986, Nižný Hrušov 228, 094 22
Nižný Hrušov,
II.
ustanovuje: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce,
IČO: 17 145 538,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 17 145 538,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa
29.06.2020 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 945/2020.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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 9.7.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K054743
Spisová značka: 2OdK/279/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniel Marušinec, nar. 18.03.1966, 059 21 Svit,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: Daniel Marušinec, nar. 18.03.1966, 059 21 Svit,
II.
489,

ustanovuje: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 43 555

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 43 555 489, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 30.06.2020 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 949/2020.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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 9.7.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K054744
Spisová značka: 1K/50/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PYROBATYS, a.s. v konkurze, so
sídlom Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce, IČO:
31 701 035, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so
sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením
1K/50/2012-402 zo dňa 03.06.2020 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: PYROBATYS, a.s. v konkurze, so
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sídlom Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce, IČO: 31 701 035 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2020

Okresný súd Prešov dňa 9.7.2020
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K054745
Spisová značka: 4K/1/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVMART, a.s.. v
konkurze, so sídlom Sabinovská 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 563 058, správcom ktorého je I & R KONKURZY a
REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, o návrhu
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 na vstup do
konkurzného konania úpadcu, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika
Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 v celkovom rozsahu prihlásených
pohľadávok vo výške 910,01 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 9.7.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K054746
Spisová značka: 5OdK/174/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Ing. Drahomír Čerňa, nar.
24.07.1964, trvale bytom Laborecká 1854/15, 066 01 Humenné, správcom ktorého je Mgr. Bc. Marek Figura, so
sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa Ing. Vladimír Eľko, bytom 071 01 Suché 121 v celkovej sume 24.000,- EUR doručené
správcovi dňa 12.05.2020 sa p rihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.7.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K054747
Spisová značka: 4K/9/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jana Oravcová, nar. 4.7.1968,
bytom Novomeského 3394/13, 058 01 Poprad, správcom ktorého je: JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie
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Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu: Jana Oravcová, nar. 4.7.1968, bytom
Novomeského 3394/13, 058 01 Poprad, zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 6.7.2020 č. 128/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.7.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K054748
Spisová značka: 5OdK/294/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Koky, nar. 14.10.1963, trvale bytom Družstevná
111/26, 059 39 Šuňava 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: Rudolf Koky, nar. 14.10.1963, trvale bytom Družstevná 111/26,
059 39 Šuňava,
II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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952/2020.

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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd 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 9.7.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K054749
Spisová značka: 5OdK/295/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kamil Bačo, nar. 17.05.1973, trvale bytom 059 76 Stráne
pod Tatrami 113, podnikajúci pod obchodným menom Kamil Bačo - KAMOSTAV, s miestom podnikania 059 76
Stráne pod Tatrami 113, IČO: 43 015 212 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10,
080 01 Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Kamil Bačo, nar. 17.05.1973, trvale bytom 059 76 Stráne pod
Tatrami 113, podnikajúci pod obchodným menom Kamil Bačo - KAMOSTAV, s miestom podnikania 059 76 Stráne
pod Tatrami 113, IČO: 43 015 212,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
953/2020.

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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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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 dňa 9.7.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K054750
Spisová značka: 4OdK/138/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Roman Katona, nar. 09.03.1974,
trvale bytom 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Roman Katona, s miestom podnikania Kollárova
1163/16, 058 01 Poprad - Veľká, IČO: 37 436 554, takto
rozhodol
I.
opravuje záhlavie uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 4OdK/138/2020-22 zo dňa 08.06.2020
publikovaného v Obchodnom vestníku dňa 17.06.2020, ktoré správne znie:
„Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Katona, nar. 09.03.1974, trvale bytom 058 01
Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Roman Katona, s miestom podnikania Kollárova 1163/16, 058 01
Poprad - Veľká, IČO: 37 436 554, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01
Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto“
II.
opravuje I. výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 4OdK/138/2020-22 zo dňa 08.06.2020
publikovaného v Obchodnom vestníku dňa 17.06.2020, ktorý správne znie:
„vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Katona, nar. 09.03.1974, trvale bytom 058 01 Poprad, podnikajúci pod
obchodným menom Roman Katona, s miestom podnikania Kollárova 1163/16, 058 01 Poprad - Veľká, IČO: 37 436
554,“
III.
opravuje II. výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 4OdK/138/2020-22 zo dňa 08.06.2020
publikovaného v Obchodnom vestníku dňa 17.06.2020, ktorý správne znie:
„ustanovuje správcu: Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné,“
IV. opravuje X. výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 4OdK/138/2020-22 zo dňa 08.06.2020 publikovaného
v Obchodnom vestníku dňa 17.06.2020, ktorý správne znie:
„u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu: Ing. Dušan
Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 846/2020.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 3.7.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K054751
Spisová značka: 38OdK/294/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ladislav Dragula, nar. 20.08.1962, trvale bytom 958 42
Brodzany 249, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
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rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ladislav Dragula, nar. 20.08.1962, trvale bytom 958 42 Brodzany 249.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1558.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Mária
Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
617/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
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ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 8.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
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K054752
Spisová značka: 38OdK/296/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Patrik Priadka, nar. 10.05.1994, trvale bytom Rázdolie
158/31, 958 03 Partizánske, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Patrik Priadka, nar. 10.05.1994, trvale bytom Rázdolie 158/31, 958 03
Partizánske.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, značka správcu S1657.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Zuzana
Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod
položkou reg. D14 620/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 8.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K054753
Spisová značka: 38NcKR/16/2019
Spisová značka: 38NcKR/16/2019
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Juraj Košík, nar. 11.8.1985, bytom Dubovecká 742/37, Trenčianska Teplá
o návrhu na oddlženie dlžníka
Vám o z n a m u j e,

že pojednávanie určené na deň

24.07.2020 o 10,30 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 121, I. posch.
je z r u š e n é vzhľadom na to, že správca JUDr. Markech požiadal o predĺženie lehoty na predloženie
správcovského spisu až do 31.07.2020, pričom s obsahom správcovského spisu vedeného vo veci konkurzu
navrhovateľa sa súd potrebuje oboznámiť pred rozhodnutím veci.

Okresný súd Trenčín dňa 8.7.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K054754
Spisová značka: 40NcKR/5/2020
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/5/2020
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na oddlženie
dlžníka

Vladimír Macek, nar. 26.07.1980, trvale bytom Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske

Teplice
nariaďuje pojednávanie
na deň 04.08.2020 o 09:00 hod.
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na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 9.7.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
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K054755
Spisová značka: 28K/3/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SVAMAN spol. s r.o., so sídlom Brezovská
cesta 449/18, 907 01 Myjava, IČO: 31 103 511, zastúpený: AK Petra Jurčová, s.r.o., v.z. Mgr. Petra Jurčová - konateľ
advokát, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LAPREMA
Trnava s.r.o., so sídlom Kukučínova 3/8430, 917 01 Trnava, IČO: 36 365 742, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 18603/T, predbežným správcom ktorého je JUDr. Tibor Timár, so
sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 37 514 377, značka správcu: S1526, takto
rozhodol
Konkurzné konanie sa p r e r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.7.2020
JUDr. Martin Smolko, sudca
K054756
Spisová značka: 9K/3/2020
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 9K/3/2020
PREDVOLANIE
Vo veci
Navrhovateľa - veriteľ:
SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zastúpeného: AK Mikolaj s.r.o., Košická
56/5590, 821 08 Bratislava, IČO: 36 855 049
Dlžník:
L.A. Crash, s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 47 561 424
Vec:
O vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 4.9. 2020 o 09.00 hod.
na Okresný súd Žilina, v miestnosti č. dv.: 107, prvé poschodie.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
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Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
V Žiline, dňa 9.7. 2020
Za správnosť vyhotovenia: Čičmanová
Okresný súd Žilina dňa 9.7.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K054757
Spisová značka: 9K/4/2020
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 9K/4/2020
PREDVOLANIE
Vo veci
Navrhovateľa - veriteľ:
Róbert Gama, nar. 3.10. 1976, bytom Západ 1057/38, 028 01 Trstená
Dlžník:
esp dk, s.r.o., so sídlom Západ 1843/51, 028 01 Trstená, IČO: 47 420 022
Vec:
O vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 4.9. 2020 o 11.00 hod.
na Okresný súd Žilina, v miestnosti č. dv.: 107, prvé poschodie.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
V Žiline, dňa 9.7. 2020
Za správnosť vyhotovenia: Čičmanová
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Okresný súd Žilina dňa 9.7.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K054758
Spisová značka: 1K/10/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: STAVOINVESTA SK s.r.o., Na
Bystričku 14, 036 01 Martin, IČO: 36 441 716, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad
Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu JUDr. Erika Končoka, so
sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Erikovi Končokovi, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01
Žilina, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť paušálnu náhradu výdavkov v sume 1.500,- eur predbežnému
správcovi JUDr. Erikovi Končokovi, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, z preddavku
zloženého navrhovateľom - veriteľom dňa 04.12.2019 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou registra č.
42 rok 2019, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne, v dvoch vyhotoveniach
na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 8.7.2020
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K054759
Spisová značka: 9OdS/4/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky Mgr. Jany Káposztásovej, nar. 03.01.1971, trvale bytom
Uhorská Ves 203, 032 03 Uhorská Ves, zastúpenej: M&L advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Hurbanova 8, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 50 926 284, správcom ktorej je: BMK Konkurz, k.s., so sídlom a zároveň sídlom kancelárie
A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 44 434 774, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
U r č u j e dlžníčke splátkový kalendár tak, že dlžníčka zaplatí každému nezabezpečenému veriteľovi
počas nasledujúcich piatich rokov 38,64 % z jeho pohľadávok.
II.
Dlžníčku o d d l ž u j e tak, že ju zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým
kalendárom, a to v rozsahu, v akom nebudú splátkovým kalendárom uspokojené, vrátane dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku.
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
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
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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.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
. júlapoločnému a prispievajú žníka, nakoľko títo tak repjavujú spoločnú snahu o azchovanie a)
v zozname
majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 7.7.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
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K054760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollerová Dagmara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seberíniho 1939/21, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1968
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/183/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s., sídlo Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 51 426 226,
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) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK03
1100 0000 0029 4304 2918.
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 a čísla 271832020 ako špecifického 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. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár

K054761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poloncová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 4, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/97/2017 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/97/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s., sídlo Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 51 426 226,
týmto v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Červeňova 14 v Bratislave v každý pracovný deň v čase od 08:00 – 12.00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. Žiadosti o
nahliadanie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0910 540 360,
prípadne e-mailom: krkoskova.z@gmail.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár

K054762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEGAWATT - SK, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľova 9, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 613 056
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/32/2018 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/32/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, značka správcu S1636, správca
úpadcu: MEGAWATT – SK, s. r. o., so sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO:
46 613 056 (ďalej len „úpadca“), v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I, pod sp. zn.:
37K/32/2018 oznamuje výsledok 2. kola dražby majetku úpadcu zverejnenej v OV č. 119/2020, kde dražba, ktorá
sa uskutočnila dňa 09.07.2020 o 13:00 v zasadacej miestnosti spoločnosti LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01
Bratislava-Staré Mesto, bola vyhodnotená ako neúspešná.
LexCreditor k.s.

K054763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kinik Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 215 / 18, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1965
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/96/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/96/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Recovery, k.s., správca dlžníka Michal Kinik, nar. 01. 09. 1965, trv. byt. Laurinská 215/18,
Bratislava, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR")
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK15 1100 0000 0029 2491 1268.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K054764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kinik Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 215 / 18, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1965
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/96/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/96/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Por.
číslo

Pohľadávka z
účtu v banke:

Číslo účtu / IBAN / charakteristika:

Výška
istiny v
EUR

Dôvod
Súpisová
zapísania do
hodnota EUR
súpisu

1.

Tatra banka, a.s.

IBAN SK15 1100 0000 0029 2491 1268 Právny
dôvod: preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu

500,00 €

500,00 €

§ 167h ods. 1
ZKR

Deň zapísania
do súpisu
10.07.2020

Správcovská kancelária iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava týmto
ako správca dlžníka: Michal Kinik, nar. 01. 09. 1965, trv. byt. Laurinská 215/18, Bratislava (ďalej len ako
„Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov
Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym ďalším majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca zároveň vyzýva veriteľov, vzhľadom na to, že vo vyššie uvedenej veci nebol zistený žiaden majetok a v
zmysle ust. § 167v ZKR môže dôjsť ku zrušeniu konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka predniesli v zmysle § 166i ods. 2
ZKR takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
iTRUSTee Recovery, k.s, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K054765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Navrátilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 247/2, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1989
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/2/2020 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/2/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 2.kolo
1st restructuring, k. s., správca dlžníka: Lenka Navrátilová, Staničná 247/2, 900 21 Svätý Jur, nar.:
16.09.1989 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/2/2020, 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 – 2. kolo na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu.
Hnuteľná vec podliehajúca konkurzu, ktorá je predmetom Ponukového konania:
Číslo
súpisovej
položky
majektu

Typ súpisovej
položky
Popis hnuteľnej veci
majektu

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

2

Osobné motorové vozidlo značky FORD FOCUS
Hnuteľná vec DA3/G8DD1S/5KACMQ, AC kombi, farba čierna metalíza,
motorové
VIN: WF0SXXGCDSAG07776, ročník 2011, počet
vozidlo
najazdených km: 209.000 km.

1

1/1

2 000,00 €

Podmienky Ponukového konania:
1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
0904 557 344.
2. Lehota na podávanie ponúk je 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 – 8OdK/2/2020“ 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 SLSP, a.s . Do
poznámky pre príjemcu uviesť: ,,Záloha oddlženie Navrátilová“ !!!
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
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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.

K054766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bukoven Marian, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicova 17, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2015 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Juraj Puskailer, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Marian Bukoven, trvale bytom Veternicová
17, 841 05 Bratislava, nar. 21.04.1964, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
6K/1/2015, týmto na základe § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych prepisov (ďalej len „ZKR“) a po predchádzajúcom súhlase Zástupcu veriteľov zo dňa 19.06.2020
vylučuje nasledovný majetok zo súpisu:
Číslo
súpisovej
položky
majetku
1

2

3

4

5

6

7

8

Typ súpisnej
Druh
položky
pozemku
majetku
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela

Výmera Štát,
(m²)
Obec

Názov
katastrálneho
územia

Súpisová
Číslo Parcelné
hodnota
LV
číslo
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Trvalé
trávne
porasty

651

SR,
Bohunice
Bohunice

422

511

5,00 €

12/6096

Lesné
pozemky

7416

SR,
Bohunice
Bohunice

422

552

102,00 €

12/6096

Lesné
pozemky

2374

SR,
Bohunice
Bohunice

422

556

46,00 €

12/6096

Lesné
pozemky

6100

SR,
Bohunice
Bohunice

422

557

84,00 €

12/6096

Lesné
pozemky

242823

SR,
Bohunice
Bohunice

422

573

334,00 €

12/6096

10617

SR,
Bohunice
Bohunice

422

574

83,00 €

12/6096

4338

SR,
Bohunice
Bohunice

422

597

34,00 €

12/6096

5316

SR,
Bohunice
Bohunice

422

667

2,00 €

12/6096

Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,C"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"
Pozemok,
parcela

porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Orná pôda
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
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Bohunice
2902

SR,
Bohunice
Bohunice

422

674

22,00 €

12/6096

849

SR,
Bohunice
Bohunice

422

675

6,00 €

12/6096

86

SR,
Bohunice
Bohunice

422

678

0,60 €

12/6096

363

SR,
Bohunice
Bohunice

422

679

2,00 €

12/6096

2816

SR,
Bohunice
Bohunice

422

680

22,00 €

12/6096

6114

SR,
Bohunice
Bohunice

422

923

48,00 €

12/6096

468

SR,
Bohunice
Bohunice

422

935

3,00 €

12/6096

899

SR,
Bohunice
Bohunice

422

948

7,00 €

12/6096

874

SR,
Bohunice
Bohunice

422

1038

6,00 €

12/6096

1766

SR,
Bohunice
Bohunice

422

1039

13,00 €

12/6096

270

SR,
Bohunice
Bohunice

422

1040

2,00 €

12/6096

331

SR,
Bohunice
Bohunice

422

1041

2,00 €

12/6096

8100

SR,
Bohunice
Bohunice

422

1134

63,00 €

12/6096

2126

SR,
Bohunice
Bohunice

422

1135

16,00 €

12/6096

507

SR,
Bohunice
Bohunice

422

1136

4,00 €

12/6096

1439

SR,
Bohunice
Bohunice

422

1137

11,00 €

12/6096

10826

SR,
Bohunice
Bohunice

422

1978

85,00 €

12/6096

66807

SR,
Bohunice
Bohunice

422

547/1

526,00 €

12/6096

5043

SR,
Bohunice
Bohunice

422

555

39,00 €

12/6096

8934

SR,
Bohunice
Bohunice

422

588

70,00 €

12/6096

3629

SR,
Bohunice
Bohunice

422

596

28,00 €

12/6096

3953

SR,
Bohunice
Bohunice

422

632

31,00 €

12/6096

9726

SR,
Bohunice
Bohunice

422

636

76,00 €

12/6096

16520

SR,
Bohunice
Bohunice

422

658

130,00 €

12/6096
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33

34

35

36

37

38

39

registra ,,E"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"
Pozemok,
parcela
registra ,,E"

porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty
Trvalé
trávne
porasty

Číslo súpisovej Typ súpisnej
Druh
položky
položky
pozemku
majetku
majetku
Pozemok,
Lesné
40
parcela registra
pozemky
,,C"
Pozemok,
Lesné
41
parcela registra
pozemky
,,C"
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Bohunice
19682

SR,
Bohunice
Bohunice

422

659

155,00 €

12/6096

9498

SR,
Bohunice
Bohunice

422

666/3

74,00 €

12/6096

4836

SR,
Bohunice
Bohunice

422

676/1

38,00 €

12/6096

511

SR,
Bohunice
Bohunice

422

941

4,00 €

12/6096

397

SR,
Bohunice
Bohunice

422

947/1

3,00 €

12/6096

2921

SR,
Bohunice
Bohunice

422

995/1

23,00 €

12/6096

5222

SR,
Bohunice
Bohunice

422

1381

41,00 €

12/6096

Výmera Štát,
(m²)
Obec

Názov
katastrálneho
územia

Číslo Parcelné
LV
číslo

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

348120

SR,
Bohunice
Bohunice

417

575

2 000,00 €

35712/19897344

148272

SR,
Bohunice
Bohunice

417

677

1 000,00 €

35712/19897344

Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 ZKR, majetok vylúčený zo súpisu podľa odseku 1 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. Ďalej v zmysle ustanovenia § 81 ods. 5
ZKR: 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 podľa odseku 2 neprejavil záujem žiaden z
veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa § 107a, na nakladenie s týmto
majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1. ZKR. JUDr. Juraj Puskailer, správca.

K054767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kohútová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 1357/70, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/53/2020 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/53/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní úpadcu: úpadcu Mária Kohútová, nar. 10.09.1957, Vajnorská 1357/70, 831 04 Bratislava,
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sp. zn.: 27OdK/53/2020, týmto v súlade s § 167v ods.1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí a to z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Marian Mikuš, správca

K054768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simons Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 3096 / 10, 811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/275/2019 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/275/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. Oľga Karásková, správca dlžníka Peter Simons, trvale bytom Karpatská 3096/10, 811 05 Bratislava, nar.
20.02.1968, 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 uverejňujem
doplnenie súpisu majetku konkurznej podstaty nasledovne:
1. pohľadávka z účtu, č.ú. IBAN: SK82 7930 0000 0000 2056 3652, vedený vo Wüstenrot stavebná
sporiteľňa, a.s., zostatková suma ku dňu vyhlásenia konkurzu 33,78 €, súpisová hodnota 33,78 €,
JUDr. Oľga Karásková, správca

K054769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simons Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 3096 / 10, 811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/275/2019 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/275/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Peter Simons, trvale bytom Karpatská 3096/10, 811 05 Bratislava, nar.
20.02.1968, 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 konkurz na majetok úpadcu
Peter Simons, trvale bytom Karpatská 3096/10, 811 05 Bratislava, nar. 20.02.1968, sa končí, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Oľga Karásková, správca
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K054770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Hudecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľská 18, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/41/2020 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/41/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. Tatiana Hládeková, správca dlžníka Barbora Hudecová, trvale bytom Osloboditeľská 18, 831 07 Bratislava,
nar. 21.1.1981, 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“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
1. stavba súp. č. 4705, postavená na pozemku parc. č. 557/24, druh stavby: Iná budova, popis stavby:
Radová garáž, nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okrese Bratislava III, obci BA - m.č. Vajnory,
katastrálnom území Vajnory, zapísaná Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 1926, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2, súpisová hodnota 3.000 €,
2. pozemok parc. reg. "C", parcelné č. 557/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, nachádzajúci
sa v Slovenskej republike, okrese Bratislava III, obci BA - m.č. Vajnory, katastrálnom území Vajnory,
zapísaná Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1926,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2, súpisová hodnota 500 €.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K054771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3065/81, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/229/2019 S 1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/229/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Erika Nagyová, nar. 14.05.1971, trvale bytom Budatínska 3065/81, 851
06 Bratislava, 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 konkurz na majetok úpadcu
Erika Nagyová, nar. 14.05.1971, trvale bytom Budatínska 3065/81, 851 06 Bratislava , sa končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Oľga Karásková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K054772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Prelovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.3.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/469/2019 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/469/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tatiana Hládeková, správca dlžníka Jaroslav Prelovský, trvale bytom Mestský úrad Malacky, Bernolákova
5188/1A, 901 01 Malacky, nar. 31.3.1958, týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“),
uverejňuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 2. kolo
I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za majetok dlžníka, a to motorové vozidlo
spísané do súpisu majetku konkurznej podstaty uverejneného v obchodnom vestníku č. 55/2020 dňa
19.3.2020 pod súpisovou položkou č. 1 nasledovne:
1. hnuteľná vec: motorové vozidlo značky RENAULT, obch. náz. CLIO THALIA, VIN: VF1LB0B0526085656,
EČV: MA353EJ, farba karosérie strieborná metalíza svetlá, rok výroby: 2002, stav opotrebovanosti:
používaná, súpisová hodnota 800 €.
II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku. Obsahom záväznej ponuky musí byť
označenie ponukového konania, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba – meno,
priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, právnická osoba – obchodné meno, IČO a sídlo
spoločnosti) a ponúknutá kúpna cena vyjadrená aj slovom. Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje
kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia. Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie sa
nestanovuje. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa
považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie
ponúk. Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
na účet správcu:
banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: IBAN SK5683300000002301122713
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "8OdK/469/2019 S1626 - Jaroslav Prelovský
– záloha“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: "8OdK/469/2019 S 1626 - konkurz na majetok dlžníka Jaroslav Prelovský – ponukové
konanie na predaj motorového vozidla – NEOTVÁRAŤ". Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do
kancelárie správcu osobne alebo ako zásielku najneskôr do 30.7.2020 do 15.00 hod. Včas doručené ponuky na
adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia. Na obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a
nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku.
Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. S úspešným uchádzačom je správca povinný
bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu,
správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu
úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil
podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie
je ponukové konanie skončené. O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam, ktorý založí
do správcovského spisu. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V. Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je druhé kolo
ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu ponukového konania, správca
bezodkladne vyhlási tretie kolo ponukového konania za obdobných podmienok.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. +421220862132, poštou na adrese Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava, alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty hladekova@akmisik.sk. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K054773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Nekorancová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 533/1, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/330/2019 S 1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/330/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Renata Nekorancová, nar. 19.10.1980, trvale bytom Továrenská 533/1
, 900 65 Záhorská Ves, 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 konkurz
na majetok úpadcu Renata Nekorancová, nar. 19.10.1980, trvale bytom Továrenská 533/1 , 900 65 Záhorská
Ves , sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K054774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bari Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 2617/8B, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/398/2019 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/398/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Ján Bari, nar. 14.05.1975, trvale bytom Nám. Hraničiarov 2617/8B ,
851 03 Bratislava, 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 konkurz
na majetok úpadcu Ján Bari, nar. 14.05.1975, trvale bytom Nám. Hraničiarov 2617/8B , 851 03 Bratislava , sa
končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K054775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bukoven Marian, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicova 17, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2015 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Juraj Puskailer, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Marian Bukoven, trvale bytom Veternicová
17, 841 05 Bratislava, nar. 21.04.1964, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
6K/1/2015, týmto na základe § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právnych prepisov (ďalej len „ZKR“) a po predchádzajúcom súhlase Zástupcu veriteľov zo dňa 19.06.2020
vylučuje nasledovný majetok zo súpisu:
Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Popis inej majetkovej hodnoty
položky majetku položky majetku
42

43

Súpisová
hodnota
majetku

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti ZADAKO spol. s
Iná
majetková
r.o., Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica. Základné imanie 6 1,00 €
hodnota
639,00 Eur, 100% obchodných podielov
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti AB FAST, s.r.o.,
Iná
majetková
Segnáre 17, 841 03 Bratislava. Základné imanie 6 971 Eur, 1,00 €
hodnota
100% obchodných podielov

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu
1/1

1/1

Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 ZKR, majetok vylúčený zo súpisu podľa odseku 1 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. Ďalej v zmysle ustanovenia § 81 ods. 5
ZKR: 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 podľa odseku 2 neprejavil záujem žiaden z
veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa § 107a, na nakladenie s týmto
majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1. ZKR
JUDr. Juraj Puskailer, správca.

K054776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Henningová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 379, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/5/2020 S 1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/5/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Alena Henningová, nar. 02.07.1961, trvale bytom Malé Leváre 379,
908 74 Malé Leváre, 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 konkurz
na majetok úpadcu Alena Henningová, nar. 02.07.1961, trvale bytom Malé Leváre 379, 908 74 Malé Leváre , sa
končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K054777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Sýkora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 1565/57, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/460/2019 S 1357

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
8OdK/460/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Marian Sýkora, nar. 12.08.1979, trvale bytom Jilemnického 1565/57,
900 31 Stupava, 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 konkurz na majetok úpadcu
Marian Sýkora, nar. 12.08.1979, trvale bytom Jilemnického 1565/57, 900 31 Stupava , sa končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K054778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Bartko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 1981/12, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/76/2018 S 1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/76/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Daniel Bartko, nar. 08.08.1982, trvale bytom Inovecká 1981/12, 903
01 Senec, týmto v zmysle ustanovenia § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem po súhlase príslušného orgánu vylúčenie
majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to vylúčenie súpisových položiek č. 1 až 5, a to:
1. hnuteľná vec: Mobilný telefón zn. Nokia, IMEI č. 1: 353690081074487, IMEI č. 2: 353690081074495, stav
opotrebovanosti: používaná, súpisová hodnota 1 €,
2. hnuteľná vec: Mobilný telefón zn. Nokia, IMEI č. 1: 3536900810753852, IMEI č. 2: 353690081075393,
stav opotrebovanosti: používaná, súpisová hodnota 1 €,
3. hnuteľná vec: Mobilný telefón zn. Nokia, IMEI: 352749613101320, stav opotrebovanosti: používaná,
súpisová hodnota 1 €,
4. hnuteľná vec: Mobilný telefón zn. Nokia, IMEI: 357976033791633, stav opotrebovanosti: používaná,
súpisová hodnota 1 €,
5. hnuteľné veci nepatrnej hodnoty: elektronika odňatá dlžníkovi pred nástupom do výkonu trestu, stav
opotrebovanosti: používané, súpisová hodnota 1 €.
Dôvod vylúčenia zo súpisu: majetok nie je možné speňažiť
JUDr. Oľga Karásková, správca
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K054779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gajary 0, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1986
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/138/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/138/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Michal Danko, nar. 11.01.1986, Obecný úrad Gajary, Hlavná 48 / 67, 900 61 Gajary, na
ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zverejneným v Obchodnom vestníku č.116/2020, zo
dňa 18.06.2020, sp.zn.: 8OdK/138/2020 vyhlásený konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu iTRUSTee Recovery, k.s., Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava v
pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.. Nahliadanie je možné si vopred
dohodnúť e-mailom na: office@itrust.sk alebo na tel. čísle: +421 948 906 492.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K054780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gajary 0, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1986
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/138/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/138/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca
dlžníka Michal Danko, nar. 11.01.1986, Obecný úrad Gajary, Hlavná 48 / 67, 900 61 Gajary, SR oznamujeme, že
bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn.: 8OdK/138/2020 zverejneným v
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Obchodnom vestníku č. 116/2020 z 18.06.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená naša
spoločnosť.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
bankrupt Michal Danko, born on 11 of January 1986, domicile Obecný úrad Gajary, Hlavná 48 / 67, 900 61
Gajary, Slovak Republic, our duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 8OdK/138/2020,
promulgated in the Commercial bulletin No. 116/2020 dated 18.06.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt
and simultaneously appointed our company as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde (§ 167l ods. 3 ZKR). Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The claim, which is not
the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The application shall be
submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy. The application delivered into the mailbox of the trustee is
considered as delivered even in the court (§ 167l sec. 3 BRA). If the creditor delivers the application later to the
trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 1 ZKR). K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 6 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 167l sec. 1 BRA, § 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 167l sec. 1 BRA, § 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 167l ods. 1 ZKR, § 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa
v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 167l ods. 1 ZKR, § 30 ods. 2 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 167l sec. 1 BRA, § 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the
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claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§
167l sec. 1 BRA, § 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
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.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca / trustee

K054781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gbelská Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 980/150, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/175/2020 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/175/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu Žaneta Gbelská, rod. Krištofová, nar. 12.03.1983, Dolná 980/150,
900 51 Zohor, spis. zn. 27OdK/75/2020 oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť na účet vedený v VUB, a.s.
IBAN: SK 78 0200 0000 0001 0334 3022, SWIFT: SUBASKBX

JUDr. Vlasta Klimentová
správca

K054782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Gbelská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 980/150, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Sliezska 9, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/175/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/175/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu Žaneta Gbelská, rod. Krištofová, nar. 12.03.1983, Dolná 980/150,
900 51 Zohor, spis. zn. 27OdK/75/2020 podľa § 85 odst. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu: Stromová 13 , 831 01 Bratislava, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9.00 hod. do 12. 00 hod. a od 12. 00 hod do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú mailom na adrese: klimentova@centrum.cz , alebo termín
je možno si dohodnúť na tel. č. 0903 796 152
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JUDr. Vlasta Klimentová, správca

K054783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Gbelská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 980/150, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Sliezska 9, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/175/2020 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/175/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 JUDr. Vlasta Klimentová správca dlžníka:
Žaneta Gbelská, rod. Krištofová, nar. 12.03.1983, Dolná 980/150, 900 51 Zohor, spis. zn. 27OdK/75/2020
(ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I, sp. zn. 27OdK/75/2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
dňa 26.06.2020 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. Vlasta
Klimentová, Stromová 13, 831 01 Bratislava 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.
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/175/2020 Sídlo správcu: Príslušný konkurzný súd: Okresný súd
Bratislava I. Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o
Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Žaneta Gbelská, rod. Krištofová, nar. 12.03.1983, Dolná 980/150, 900 51 Zohor, spis. zn.
27OdK/75/2020 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
Distrcit court Okresný súd Bratislava I, sp. zn. 27OdK/75/2020 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 26. jun 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. Vlasta Klimentová, Stromová 13, 831 01 Bratislava 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:. 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
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persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). A party to the insolvency
proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to decide whether there may
be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or persons involved in the
proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The objections received
later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on them, and on the
objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in the present case,
the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the reason for which
the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion has learned and
the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A submission that
does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the submission is not
handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to the creditors who
have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Vlasta Klimentová
správca

K054784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Dúbravcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 165, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.1.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/77/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/77/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Dragún, správca dlžníka: Soňa Dúbravcová, nar. 5.1.1978, bytom 919 61 Ružindol 165, týmto v
zmysle ustanovenia § 167n 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“), uverejňuje 3. kolo ponukového konania na
predaj majetku spísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 107/2020 zo
dňa 5.6.2020 pod položkami č. 1 a č. 2 a to jednotlivo (t.j. predaj každej položky samostatne) za nasledovných
podmienok.
PONUKOVÉ KONANIE – 3. kolo
I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za jednotlivé položky majetku dlžníka, a to
nehnuteľností spísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
107/2020 zo dňa 5.6.2020 pod súpisovou položkou č. 1 a č. 2 a to jednotlivo (t.j. predaj každej položky
samostatne) nasledovne:
1. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo: 515/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 221 m2, register: „E“, číslo LV: 506,
obec: Ružindol, k.ú.: Ružindol, okres: Trnava, štát: Slovensko, spoluvlastnícky podiel: 1/48, , súpisová hodnota:
230,- eur
2. Nehnuteľnosť – stavba:
popis: rodinný dom, súpisné číslo: 63, parcelné číslo: 515/2, číslo LV: 506, obec: Ružindol,
okres: Trnava, štát: Slovensko, spoluvlastnícky podiel: 1/48, súpisová hodnota: 2.083,- eur

k.ú.: Ružindol,
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II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

·
·
·

·
·

nezameniteľné označenie záujemcu (u fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u právnických osôb: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u fyzických osôb – podnikateľov aj: obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt),
označenie predmetu kúpy,
návrh kúpnej ceny,
doklady potrebné na identifikáciu záujemcu (u právnických osôb aktuálny výpis z obchodného alebo
iného registra záujemcu, nie starší ako 3 mesiace; u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu; u fyzických osôb - podnikateľov aj výpis zo živnostenského resp. iného registra,
nie starší ako 3 mesiace; v prípade zastúpenia inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné
doložiť úradne overené plnomocenstvo),
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
doklad o zložení zábezpeky na účet správy podstaty.

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 3. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 50 % zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správy
podstaty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: SK72 0900 0000 0051 6614 5472
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Dúbravcová – záloha“.
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz DÚBRAVCOVÁ – ponukové konanie - neotvárať".
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Potočná 15, 909 01 Skalica osobne
alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca
tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na tieto ponuky nebude brať
zreteľ. Taktiež na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. 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. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
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dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet
ponuky; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp.
súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Potočná 15, 909 01 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: dragun.juraj@gmail.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať účastníka ponukového konania.

JUDr. Juraj Dragún
správca

K054785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Hyža
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2872/1, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/230/2020 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/230/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Kubik, správca, sídlo kancelárie Hlavná 48, 92901 Dunajská Streda, ustanovený do funkcie správcu
dlžníka Jaroslav Hyža, narodený 01.10.1980, trvale bytom Sv. Cyrila a Metoda 2872/1, 905 01 Senica uznesením
Okresného súdu Trnava č.k. 28OdK/230/2020 zo dňa 09.07.2020 týmto oznamujem, že do správcovského spisu
vedeného v konkurznej veci dlžníka môžu na to oprávnené osoby nahliadať v pracovných dňoch v čase od 8.30
hod. do 15.00 hod. v kancelárii správcu po predchádzajúcej telefonickej dohode na telefónnom čísle 0903 539
351.
V Dunajskej Strede dňa 10.07.2020
JUDr. Peter Kubik, správca

K054786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 925 83, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/223/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/223/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S 1869,
správca úpadcu: Alžbeta Vargová, nar. 01.12.1981, bytom 925 83 Žihárec (ďalej len „úpadca“) v súlade s § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje,
že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00,
12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
V Šali, dňa 10.07.2020
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K054787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valkovič Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoporňa 1360, 925 52 Šoporňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/112/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/112/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Tomáš Valkovič, nar.: 23.02.1990, bytom 925 52 Šoporňa 1360,
v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/112/2020, týmto v zmysle ust.
§ 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) oznamuje ukončenie konkurzného konania z dôvodu, že zistená konkurzná podstata nepokrýva
náklady konkurzu.
Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu,
zrušuje.

K054788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 925 83, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/223/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/223/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
Alžbeta Vargová, nar. 01.12.1981, bytom 925 83 Žihárec (ďalej len „úpadca“), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/223/2020 zo dňa 02.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
131/2020 zo dňa 09.07.2020 pod položkou K053266.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Mgr. Radoslav
Baran, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, k číslu konania 28OdK/223/2020. 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. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
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ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Alžbeta Vargová, born on 01st of December 1981, living at 925 83 Žihárec,
Slovakia (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Trnava, No. 28OdK/223/2020 dated on 02nd of July 2020 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 131/2020 on 09th of July 2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Mgr. Radoslav Baran, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovak republik, to the No. 28OdK/223/2020.
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 registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
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establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Šali, dňa 10.07.2020
In Šaľa, on 10.07.2020
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca
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JUDr. Mgr. Radoslav Baran, trustee

K054789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 925 83, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/223/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/223/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Alžbeta Vargová,
nar. 01.12.1981, bytom 925 83 Žihárec (ďalej len „úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Trnava, sp. zn. 28OdK/223/2020 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK21 1111 0000 0014 6960 9002 vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Šali, dňa 10.07.2020
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K054790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kučka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojka nad Dunajom 273, 930 31 Vojka nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1964
Obchodné meno správcu:
K/V insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/207/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/207/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Kučka, nar.:17.01.1964, trvale bytom: 930 31 Vojka nad Dunajom
273, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Kučka - COMPREX, IČO: 37 607 383, s miestom podnikania
930 31 Vojka nad Dunajom 273, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.01.2018, v konaní o oddlžení
formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 28OdK/207/2020 týmto oznamuje,
že do správcovského spisu 28OdK/207/2020 S1939, je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Čsl.
armády 1403/85, 908 45 Gbely, a to v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné dohodnúť vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0904 961 235 alebo e-mailom na kvinsolvency@gmail.com.
V Gbeloch, dňa 10.07.2020
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K/V insolvency, k.s., správca

K054791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kučka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojka nad Dunajom 273, 930 31 Vojka nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1964
Obchodné meno správcu:
K/V insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/207/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/207/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Kučka, nar.:17.01.1964, trvale bytom: 930 31 Vojka nad Dunajom
273, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Kučka - COMPREX, IČO: 37 607 383, s miestom podnikania
930 31 Vojka nad Dunajom 273, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.01.2018, v konaní o oddlžení
formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 28OdK/207/2020, týmto v súlade
s ustanovením § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR,
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu (preddavok na trovy konania) za účelom popretia
pohľadávok.
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.
Číslo účtu/ IBAN: SK03 8330 0000 0022 0159 1870, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, 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
Doplňujúce údaje (poznámka): Kučka kaucia
V Gbeloch, dňa 10.07.2020
K/V insolvency, k.s., správca

K054792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kučka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojka nad Dunajom 273, 930 31 Vojka nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1964
Obchodné meno správcu:
K/V insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/207/2020 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/207/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 30.06.2020, č.k. 28OdK/207/2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku zo dňa 07.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Kučka, nar.:17.01.1964, trvale
bytom: 930 31 Vojka nad Dunajom 273, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Kučka - COMPREX, IČO:
37 607 383, s miestom podnikania 930 31 Vojka nad Dunajom 273, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 11.01.2018 (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 u správcu
na adresu: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, Slovenská
republika k číslu konania 28OdK/207/2020. 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:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Gbeloch, dňa 10.07.2020
K/V insolvency, k.s., 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 Trnava from 30th June 2020, file No.
28OdK/207/2020 published in Commercial Journal on 7th July 2020, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Miroslav Kučka, date of birth: 17.01.1964, res.: 930 31 Vojka nad Dunajom 273, Slovakia, business
name: Miroslav Kučka – COMPREX, ID No.: 37 607 383, with its registered seat at 930 31 Vojka nad
Dunajom 273, Slovakia, business ended: 11.01.2018 (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 K/V insolvency, k.s., Čsl.
armády 1403/85, 908 45 Gbely, Slovak Republic to the file No. 28OdK/207/2020. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal 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 trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Gbely, 10th July 2020
K/V insolvency, k.s., truste

K054793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Aghová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 5555/55, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/311/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/311/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY
ORGANIZOVANEJ SPRÁVCOM
podľa § 167o ods. 1 v spojení s § 167n ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s primeraným použitím ustanovení § 19 Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov
A. Označenie správcu organizujúceho dražbu
JUDr. Erik Bilský, správca
dlžníka: Katarína Aghová
a)
Obchodné narodená: 16.08.1980,
meno/meno
a trvale bytom: Nová Ves 5555/55, 929 01 Dunajská Streda
priezvisko
(ďalej v texte len ako „Dlžník“)
Správca ustanovený do funkcie Uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 36OdK/311/2019-12 zo dňa 11.09.2019, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 180/2019 z 18.09.2019.
b) Sídlo kancelárie
správcu
Pekárska 11, 917 01 Trnava
c) IČO
40 046 966
d) Zapísaný
Zoznam správcov MS SR pod číslom S1477
B. Miesto konania dražby
Kancelária JUDr. Erika Bilského, správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, 1. poschodie
C. Dátum konania dražby
16. júla 2020
D. Čas otvorenia dražby
11:00 hod.
E. Kolo dražby
Prvá dražba
F. Predmet dražby
Predmetom dražby je:
byt č. 122 s príslušenstvom nachádzajúci sa vo vchode 4, na 1. poschodí, bytového domu – obytný dom a garáže na
adrese: Nová Ves 5555/55, 929 01 Dunajská Streda, so súpisným číslom 5555, postaveného na parc. č. 1919/197
v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda , okres Dunajská Streda, ktorý je zapísaný na liste
vlastníctva č. 6410 vo výlučnom vlastníctve Dlžníka 1/1,
a Bytom č. 122 súvisiaci spoluvlastnícky podiel Dlžníka o veľkosti 58/10000 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel Dlžníka o veľkosti 58/10000 k pozemkom zapísaným na
liste vlastníctva č. 6410 v katastrálnom území Dunajská Streda:
parcela č. 1919/154, parcela registra „C“, orná pôda o výmere 425 m2,
parcela č. 1919/195, parcela registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2,
parcela č. 1919/196, parcela registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2,
parcela č. 1919/197, parcela registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2687 m2,
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parcela č. 1919/201, parcela registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 321 m2,
parcela č. 1919/205, parcela registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 331 m2,
parcela č. 1919/209, parcela registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 316 m2,
parcela č. 1919/213, parcela registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 360 m2
(ďalej v texte len ako „Predmet dražby“)
Predmet dražby je zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 21/2020 zo dňa 31.01.2020.
G. Dôvod upustenia od dražby:
V zmysle ustanovení § 167r Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s primeraným použitím ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v
znení neskorších predpisov Správca upustil od dražby vzhľadom na vykúpenie predmetu dražby z konkurznej
podstaty oprávnenou osobou za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

V Trnave dňa 10.07.2020
JUDr. Erik Bilský
správca dlžníka Katarína Aghová

K054794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

ODDELETÁ PODSTATA
veriteľa TECHNIA, spol. s r.o. , IČO: 31410936,
940 01 Nové Zámky, Komárňanská 72
zoznam majetku úpadcu ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o., Coburgova 48 Trnava
č. k. 25K/3/2020
Súpisové zložky majetku :

č.1
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Priama brúska, typ: MSH 843-1, s nečitateľným výrobným štítkom,
výrobca OS FEIN, katalógové číslo 4,
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adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky
ktorý vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.
opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123,70124,70265, 70266, 70267. Dňa 9.2.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s
úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20016, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
62 EUR.
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 20

opis zabezpečovacieho práva:

Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 22.2.2020 sa úpadca dostal do
omeškania
s úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20046, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.
opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
686,82 EUR
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odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 21

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 9.3.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s
úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 10404, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
349,82 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 22

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267. Dňa 9.3.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20102, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
211,42 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 23

opis zabezpečovacieho práva:
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Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 11.6.2020 sa úpadca dostal do
omeškanias úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20470, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
646,83 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 24

Súpisová hodnota:

877 EUR

Deň zápisu: 10.7.2020

č.2
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Priama brúska - VF, typ: MSH 843, s nečitateľným výrobným štítkom,
výrobca OS FEIN,

adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky,
ktorý vykonal
pohľadávok.

reálny

úkon

a hnuteľnú

vec

zadržal

za

účelom

zabezpečenia

svojich

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
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zo zákazkového listu - Pozáručná 70123,70124,70265, 70266, 70267. Dňa 9.2.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s
úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20016, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
62 EUR.
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 20

opis zabezpečovacieho práva:

Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 22.2.2020 sa úpadca dostal do
omeškania
s úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20046, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.
opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
686,82 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 21

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 9.3.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s
úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 10404, z ktorej nároky sú uplatnené v
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prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
349,82 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 22

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267. Dňa 9.3.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20102, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
211,42 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 23

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 11.6.2020 sa úpadca dostal do
omeškanias úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20470, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.
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opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
646,83 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 24

Súpisová

hodnota:

877

EUR

Deň zápisu: 10.7.2020

č.3
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Priama brúska - VF,typ: MSH 843-1, s nečitateľným výrobným štítkom, výrobca OS FEIN,

adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky
ktorý vykonal
pohľadávok.

reálny

úkon

a hnuteľnú

vec

zadržal

za

účelom

zabezpečenia

svojich

splatných

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123,70124,70265, 70266, 70267. Dňa 9.2.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s
úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20016, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
62 EUR.
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odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 20

opis zabezpečovacieho práva:

Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 22.2.2020 sa úpadca dostal do
omeškania
s úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20046, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.
opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
686,82 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 21

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 9.3.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s
úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 10404, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
349,82 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 22
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opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267. Dňa 9.3.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20102, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
211,42 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 23

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 11.6.2020 sa úpadca dostal do
omeškanias úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20470, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
646,83 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 24

Súpisová

hodnota:

877

EUR

Deň zápisu: 10.7.2020
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č.4
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Uhlová brúska, typ: WSG 17-150P,
výrobné číslo: 2018.04.012698, výrobca OS FEIN, katalógové číslo 81,

adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky,
ktorý vykonal
pohľadávok.

reálny

úkon

a hnuteľnú

vec

zadržal

za

účelom

zabezpečenia

svojich

splatných

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123,70124,70265, 70266, 70267. Dňa 9.2.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s
úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20016, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
62 EUR.
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 20

opis zabezpečovacieho práva:

Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 22.2.2020 sa úpadca dostal do
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omeškania
s úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20046, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.
opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
686,82 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 21

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 9.3.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s
úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 10404, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
349,82 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 22

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267. Dňa 9.3.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20102, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.
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opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
211,42 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 23

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 11.6.2020 sa úpadca dostal do
omeškanias úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20470, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
646,83 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 24

Súpisová

hodnota:

188

EUR

Deň zápisu: 10.7.2020

č.5
Opis súpisovej zložky majetku:

Hnuteľná vec :
Uhlová brúska, typ: WSG 17-150P,
výrobné číslo: 2016.08.015458, výrobca OS FEIN, katalógové číslo 74,
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adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza:
u veriteľa TECHNIA , spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky,
ktorý vykonal
pohľadávok.

reálny

úkon

a hnuteľnú

vec

zadržal

za

účelom

zabezpečenia

svojich

splatných

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123,70124,70265, 70266, 70267. Dňa 9.2.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s
úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20016, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
62 EUR.
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 20

opis zabezpečovacieho práva:

Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 22.2.2020 sa úpadca dostal do
omeškania
s úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20046, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.
opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
686,82 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 21
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opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 9.3.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s
úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 10404, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
349,82 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 22

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267. Dňa 9.3.2020 sa úpadca dostal do
omeškania s úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20102, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
211,42 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 23

opis zabezpečovacieho práva:
Zádržné právo vzniklo zo zákona v súlade s ustanovením § 151s a nasledujúceho
Občianskeho zákonníka. Veriteľ prijal od úpadcu dňa 23.1.2020, 10.2.2020 prístroj, ktorý je
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predmetom zádržného práva za účelom vykonania pozáručnej opravy, tak ako to vyplýva
zo zákazkového listu - Pozáručná 70123, 70124, 70265, 70266, 70267 Dňa 11.6.2020 sa úpadca dostal do
omeškanias úhradou pohľadávky titulom neuhradenej faktúry č. 20470, z ktorej nároky sú uplatnené v
prihláške. Veriteľ dňa 11.6.2020 v súlade so zákonom vykonal reálny úkon a hnuteľnú
vec zadržal za účelom zabezpečenia svojich splatných pohľadávok.

opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
646,83 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 24

Súpisová

hodnota:

160

EUR

Deň zápisu: 10.7.2020

K054795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anežka Kuželová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 3, 925 28 Pusté Uľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25Odk/205/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25Odk/205/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 25OdK/205/2020 zo dňa 25.06.2020 bol na majetok
dlžníka Anežka KUŽELOVÁ, narodená 01.08.1972, trvale bytom Športová 466/3, 925 28 Pusté Úľany,
vyhlásený konkurz a bola som zároveň ustanovená za správcu úpadcu. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 126/2020 dňa 2.7.2020.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese : Z. Kodálya 769/29 (1. poschodie,
č.d. 101), 924 27 Galanta , a to počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na :
novakova@advokatky.net alebo telefonicky na tel. č.: 0905 538 854.

V Galante, dňa 08.07.2020
JUDr. Viera Nováková, správca
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K054796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anežka Kuželová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 3, 925 28 Pusté Uľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25Odk/205/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25Odk/205/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 25OdK/205/2020 zo dňa 25.06.2020 bol na majetok
dlžníka Anežka KUŽELOVÁ, narodená 01.08.1972, trvale bytom Športová 466/3, 925 28 Pusté Úľany,
vyhlásený konkurz a bola som zároveň ustanovená za správcu úpadcu. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 126/2020 dňa 2.7.2020.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka:
s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov, a to na účet vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech
Republik and Slovakia, a.s.., č. ú. IBAN: SK7311110000001152488003 BIC: UNCRSKBX s doplňujúcou
poznámkou : Anežka Kuželová, kaucia popretia pohľadávky: 25OdK/205/2020

V Galante, dňa 08.07.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K054797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danielová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekule 1001, 908 80 Sekule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/205/2020 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/205/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 28OdK/205/2020 zo dňa 30.06.2020 bol na majetok
dlžníka Nikola Danielová, nar. 8.3.1981, bytom Sekule 1001, 908 80 Sekule, vyhlásený konkurz a bola som
zároveň ustanovená za správcu úpadcu. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 129/2020 dňa
7.7.2020.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese : Z. Kodálya 769/29 (1. poschodie,
č.d. 101), 924 27 Galanta , a to počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na :
novakova@advokatky.net alebo telefonicky na tel. č.: 0905 538 854.
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V Galante, dňa 10.07.2020
JUDr. Viera Nováková, správca

K054798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Jozef Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borský Svätý Jur 192, 908 79 Borský Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/202/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/202/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Jozef Molnár, narodený 15.03.1957, trvale bytom 908 79 Borský
Svätý Jur 192, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, v úradných hodinách v pondelok, utorok a piatok od 10.00
do 16.00 hod, v stredu a štvrtok od 12.00 do 18.00 hod. Rezerváciu termínu nahliadnutia do spisu si možno
vopred dohodnúť na tel. č.: 0903103371

K054799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Jozef Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borský Svätý Jur 192, 908 79 Borský Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/202/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/202/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Jozef Molnár, narodený 15.03.1957, trvale bytom 908 79 Borský
Svätý Jur 192, týmto na základe ustanovenia § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo
bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok. Číslo účtu:
SK0311000000002610571053, vedený v Tatrabanka, a.s. V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná
kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate. Ing. Renata Petrová, správca

K054800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Jozef Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borský Svätý Jur 192, 908 79 Borský Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/202/2020 S1272
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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
28OdK/202/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Jozef Molnár, narodený 15.03.1957, trvale bytom 908 79 Borský Svätý
Jur 192, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/202/2020 zo dňa 25.06.2020, bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.
126/2020 zo dňa 02.07.2020. According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on the
29th May 2000, as the trustee of bankrupt: Jozef Molnár, born 15.03.1957, live 908 79 Borský Svätý Jur 192. I am
obliged to inform you with that resolution of the District Court Trnava, proc. no. 28OdK/202/2020 dated on the
25th June 2020, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was published in
the Commercial Gazette Journal No. 126/2020 dated on the 2nd July 2020. Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia tohto uznesenia
sa považuje deň nasledujúci dni zverejnenia predmetného uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením
konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial Gazette, whereby as the day of publishing of that resolution the day
following the day after the publishing of that resolution in the Commercial Gazette shall be considered. The debtor
becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v
konkurze uplatňuje prihláškou. The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an
application. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Renata Petrová, so sídlom: Komenského
33, 927 05 Šaľa-Veča, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Ing. Renata Petrová,
registered seat: Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, where by it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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 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. 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 Gazette 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 Gazette with stating the creditor and the registered sum. 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. 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. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada. 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. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis. The application must be submitted on 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. 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. 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. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Also creditors, who have claim against the third person, however
secured by bankrupt’s assets, have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Pohľadávka sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatňuje v mene EUR. The claim has to be lodged in currency named as 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.
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. 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. 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 announce the determination of the
representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Commercial Gazette. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other
EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000
dated on 29th May 2000. Ing. Renata Petrová

K054801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Varinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 6045/23, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/203/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/203/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Martin Varinský, narodený 10.04.1983, trvale bytom Ulica Jiráskova
6045/23, 917 02 Trnava, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, v úradných hodinách v pondelok, utorok a
piatok od 10.00 do 16.00 hod, v stredu a štvrtok od 12.00 do 18.00 hod. Rezerváciu termínu nahliadnutia do spisu
si možno vopred dohodnúť na tel. č.: 0903103371

K054802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Varinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 6045/23, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/203/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/203/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Martin Varinský, narodený 10.04.1983, trvale bytom Ulica Jiráskova
6045/23, 917 02 Trnava, týmto na základe ustanovenia § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR")
zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok. Číslo
účtu: SK0311000000002610571053, vedený v Tatrabanka, a.s. V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie
pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty;
v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Ing. Renata Petrová, správca

K054803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Varinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 6045/23, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/203/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/203/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Martin Varinský, narodený 10.04.1983, trvale bytom Ulica Jiráskova
6045/23, 917 02 Trnava, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/203/2020 zo dňa
30.06.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku č. 129/2020 zo dňa 07.07.2020. According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
on the 29th May 2000, as the trustee of bankrupt: Martin Varinský, born 10.04.1983, live Ulica Jiráskova 6045/23,
917 02 Trnava. I am obliged to inform you with that resolution of the District Court Trnava, proc. no.
28OdK/203/2020 dated on the 30th June 2020, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned
resolution was published in the Commercial Gazette Journal No. 129/2020 dated on the 7th July 2020. Konkurz sa
považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň
zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci dni zverejnenia predmetného uznesenia v Obchodnom
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Gazette, whereby as the day of publishing of that
resolution the day following the day after the publishing of that resolution in the Commercial Gazette shall be
considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy. Pohľadávka, ktorá nie je
pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. The claim, which is not the claim against the
property, shall be alleged by an application. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Renata
Petrová, so sídlom: Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. The application shall be submitted in one counterpart to
the trustee – Ing. Renata Petrová, registered seat: Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, where by it must be
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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 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. 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
Gazette 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 Gazette with stating the creditor and the registered sum. 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. 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. Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v
konkurze neprihliada. 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. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. 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. 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. 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. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Also creditors, who
have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to lodge their claim in
bankruptcy proceedings in question. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. The claim has to be lodged in
currency named as 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. 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. 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. 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 announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents
will be delivered only by publishing them in the Commercial Gazette. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí
majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000. This notice refers to the creditors who have
their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction
of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th May 2000. Ing. Renata Petrová

K054804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Popluhár Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Brod 427, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/212/2020 S1746-4
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/212/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Juraj Popluhár, nar. 21.12.1971, trvale bytom 925 08 Čierny Brod 427, 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 emailom na adrese office@comerset.sk.
V Sládkovičove 11. júla 2020
Mgr. Daniel Poturnay, správca
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K054805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Popluhár Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Brod 427, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/212/2020 S1746-5
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/212/2020
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
36OdK/212/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 126/2020 zo dňa 02.07.2020, bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu Juraj Popluhár, nar. 21.12.1971, trvale bytom 925 08 Čierny Brod 427. 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 11. júla 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. 36OdK/212/2020, published in Commercial Journal No. 126/2020 on
July 2, 2020, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Juraj Popluhár, born on December 21,1971,
with permanent residence 925 08 Čierny Brod 427, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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, July 11, 2020
Mgr. Daniel Poturnay
Bankruptcy Trustee

K054806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OKAMEA, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dechtice x, 919 53 Dechtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 122 036
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/25/2010/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/25/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 2. schôdze veriteľov konkurzu č.25K/25/2010 Okamea.sr.o. Dechtice
konanej dňa 10.7.2020 o 13.00 hod na Obecnom úrade v Dechticiach
Prítomní:
A/Veritelia:
Slovenská konsolidačná,a.s.Bratislava,zastúpená Mgr.Monikou Szerelmyovou/42,58% hlasov/;Dufonev R.C,a.s.
Brno.ČR,zastúpená JUDR.Ľubomírom Nemčekom/23,34%hlasov/;Venisklo spol.s r.o.Nitra,nové meno:SaintGlobal
Construction
Product,s.r.o.Bratislava,zastúpená
JUDr.Mária
Konrádová/0,49%hlasov/,Obec
Dechtice,zastúpená starostom Karolom Zacharom/0,49%hlasov/
B/správca - Ing.Miroslav R.Šefčík,PhD.
Na schôdzu boli správcom pripravené obligatórne dokumenty:Prezenčná listina,Správcovský spis,Zoznam
pohľadávok a ich doterajšie uspokojenie,Výpis z účtu správy,hlasovacie lístky,Súpis majetku a Doterajšie
zápisnice,vrátane zápisnic z VV.
Schôdzu otvoril zvolávateľ – správca.Privítal veriteľov.Program riadil podľa jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku č.115/2020 - K047737.Konštatoval,že schôdza je uznášaniaschopná,bolo prítomných spolu 66,9%
hlasov zo zistených 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

145

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

K bodu 1/ Dovolenie 3.člena veriteľského výboru.
Správca predložil návrh člena podľa počtu hlasov z prítomných veriteľov: Slovenská konsolidačná,a.s.Bratislava
Hlasovanie:66,41%za;0% proti;0,49% sa zdržal.
Konštatuje sa,že novým – tretím členom VV v tomto konkurze je veriteľ Slovenská konsolidačná,a.s.Bratislava
Konštatuje sa týmto tiež,že veriteľský výbor je znovu plne funkčný.
K bodu 2/Informácia správcu o stave konkurzu a súdnych konaní
Správca detailne informoval veriteľov o stave konkurzu a súdnych konaní.
Bolo prijaté Uznesenie:Informácia bola prijatá bez výhrad a postup správcu v speňažovaní a vo vedení súdnych
konaní od predchádzajúcej schôdze veriteľov, uznaný za správny.
Hlasovanie:66,9%za;0 proti;0 sa zdržal.
V závere prebehla krátka diskusia o legislatívnych medzerách v súdnych riešeniach odporovateľných úkonov
v tomto a v podobných konaniach.

Schôdza ukončená o 13,21 hod s poďakovaním obci Dechtice za poskytnuté priestory.
Zapísal:správca Ing.Miroslav R.Šefčík,PhD.
V Dechticiach,10.7.2020

K054807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danielová Karolína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 176 / 269, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/44/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/44/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/44/2020 zo dňa 13.02.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Karolína Danielová, narodená 27.12.1974, trvale bytom M. R. Štefánika 176/269, 908 41
Šaštín-Stráže. Zároveň uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 28OdK/44/2020 zo dňa 13.02.2020 ustanovil
do funkcie správcu úpadcu (ďalej len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927
05 Šaľa-Veča, značka správcu S 1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č.
34/2020 zo dňa 19.02.2020.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Karolína Danielová, narodená 27.12.1974, trvale bytom M. R. Štefánika
176/269, 908 41 Šaštín-Stráže, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení oznamujem, že som vychádzala zo Zoznamu majetku dlžníka a vlastného zisťovania, ako aj z
vyhlásenia dlžníka, ktorý sa 26.02.2020 dostavil do kancelárie správcu. Správca následne speňažil majetok
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dlžníka a zistil, že dlžníkov majetok nepokryje ani náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Karolína Danielová, narodená 27.12.1974, trvale
bytom M. R. Štefánika 176/269, 908 41 Šaštín-Stráže, zrušuje.

K054808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danielová Karolína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 176 / 269, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/44/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/44/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca Ing. Renata Petrová, na základe ustanovenia § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z
všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do zoznamu nahliadnuť.
V Šali, dňa 12.07.2020
Ing. Renata Petrová, správca

K054809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danielová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halenárska 13, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/110/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/110/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I. Všeobecná časť
Zverejnením Uznesenia Okresného súdu Trnava č.k. 36OdK/110/2020 v Obchodnom vestníku č. 84/2020 zo dňa
24.04.2019 bola Ing. Renata Petrová ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka Iveta Danielová,
narodená 10.12.1986, trvale bytom 917 01 Trnava,.
Do konkurzu si prihlásil nezabezpečené pohľadávky nižšie uvedení veritelia:
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VšZP, a.s.
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
V obchodnom vestníku bolo zverejnené Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku z všeobecnej podstaty.
II.Rozvrhová časť
a. príjmová časť
Suma výťažku vo výške: 116,55 Eur
b. výdavková časť
V rámci rozvrhu bude vyplatená:
1. Pohľadávky proti podstate vo výške 95,99 Eur:
z toho:
a/ Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: 90 Eur
b/ Paušálna náhrada podľa § 24a písm. a) vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: 1,1 Eur
d/ Paušálna náhrada podľa § 24a písm. b) vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: 3,5 Eur
e/ Súdny poplatok pre OS Trnava vo výške 0,2% z výťažku vo výške: 0,23 Eur
f/ Odmena správcu zo speňaženia konkurznej podstaty vo výške: 1,16 Eur
2. Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov spolu vo výške: 20,56 Eur
VšZP, a.s.

výťažok 19,77 Eur

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave výťažok 0,79 Eur

Ing. Renata Petrová

K054810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokutová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modranská 5127/1B, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/185/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/185/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Konkurzy a reštrukturalizácie

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

osobný automobil
Fiat
Marea 600.00
Weekend

ŠPZ

VIN

Deň vydania: 15.07.2020

rok
Majetok
spoluvlastnícky
Zabezpečenie
výroby tretej osoby
podiel

TT
ZFA18500002057444 2008
948DG

Nie

Nie

1/1 BSM

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Pokutová – KONKURZ
– NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR).
V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2.
Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o
zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej
osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu
fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu
záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie
ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN:
SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na
účet správcu, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania
písomne do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne
najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového
konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto
zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako
stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7.
Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od
dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do
piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie
informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10.
Správca nie je podľa ZoKR oprávnený odmietnuť ponuku, ktorá má všetky náležitosti. Záväzné ponuky podané v
rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. Ing. Renata Petrová

K054811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nejedlíková Martina, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 2112/97, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/53/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom
Typ majetku Podstata

Súpisová
[EUR]

Názov

hodnota rok
výroby

Stav

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

Všeobecná
podstata

Konkurzy a reštrukturalizácie

VOLKSWAGEN
GOLF,
WVWZZZ1KZDM628469

KOMBI,

VIN:

5500.00

Deň vydania: 15.07.2020

2012

primerané
veku

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Nejedlíková –
KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199
ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná
na pošte. 2. Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách,
potvrdenie o zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej
subjektivity právnickej osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu,
emailovú adresu záujemcu fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej
osoby, e-mailovú adresu záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom
ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v
Tatra banka, a.s. IBAN: SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom
rozsahu zložená na účet správcu, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3)
dní od skončenia lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom
ponukového konania písomne do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je
účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným
účastníkom ponukového konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote
alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok
neuzatvorenie tejto zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude
predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo
proti podstate. 7. Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené
tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od
dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do
piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie
informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10.
Správca nie je podľa ZoKR oprávnený odmietnuť ponuku, ktorá má všetky náležitosti. Záväzné ponuky podané v
rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. Ing. Renata Petrová

K054812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 918/16, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1984
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/133/2020 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/133/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata
Súpisová zložka majetku č. 1
stavba
popis
Rodinný dom
štát
Slovenská republika
obec
Gbely
názov
katastrálneho
Gbely
územia
číslo listu vlastníctva
58

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.07.2020

súpisné číslo
918
parcelové číslo
401
spoluvlastnícky
podiel
1/16
dlžníka
hodnota
zapisovaného
2.000,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
10.07.2020
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvoria
výmera v m²
615
štát
Slovenská republika
obec
Gbely
názov
katastrálneho
Gbely
územia
číslo listu vlastníctva
58
Parcelné číslo
401
spoluvlastnícky
podiel
1/16
dlžníka
hodnota
zapisovaného
1.300,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
10.07.2020
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 3
pozemok
druh
Záhrada
výmera v m²
854
štát
Slovenská republika
obec
Gbely
názov
katastrálneho
Gbely
územia
číslo listu vlastníctva
58
Parcelné číslo
402
spoluvlastnícky
podiel
1/16
dlžníka
hodnota
zapisovaného
1.500,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
10.07.2020
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 4
pozemok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.07.2020

druh
Zastavaná plocha a nádvoria
výmera v m²
50
štát
Slovenská republika
obec
Gbely
názov
katastrálneho
Gbely
územia
číslo listu vlastníctva
58
Parcelné číslo
5453/30
spoluvlastnícky
podiel
1/16
dlžníka
hodnota
zapisovaného
150,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
10.07.2020
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.

K054813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botková Patricia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haláčovce 130, 956 55 Haláčovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/154/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/154/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Zajac, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1706, so sídlom
kancelárie Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako správca dlžníka Patricia Botková, rod.
Rosivalová, nar. 17.01.1979, trvale bytom 956 55 Haláčovce 130 (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167n 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“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Predmet predaja
Predmetom predaja je spoluvlastnícky podiel Dlžníka na pozemku a iná majetková hodnota, ktoré boli zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 117/2020:
Por.
druh pozemku
č.

1.

ostatná plocha; spôsob využitia poozemku: pozemok, na
ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s
krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú
trvalý úžitok

Por
č.

popis

1.

výmera v k. ú. (obec, okres,
m2
štát)

1475

č. LV

parc. spoluvlastnícky
č.
podiel

Brezolupy (Brezolupy,
Bánovce nad
1108 1655 1/2
Bebravou, SR)

register

obchodný podiel vo výške 100% na spoločnosti MB transport, s.r.o., Obchodný register SR, oddiel: Sro, vložka

4900,-

súpisová hodnota v
EUR
1,-
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1.
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IČO: 47 597 178

č.: 30480/R

Deň vydania: 15.07.2020
1,-

Podmienky ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 38OdK/154/2020, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Peter Zajac,
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 15.00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi
po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 1. ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek fyzická alebo právnická
osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi na
nadobudnutie ponúkaného predmetu predaja. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne osvedčeným
podpisom záujemcu, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
výška ponúknutej kúpnej ceny osobitne pre každú položku majetku uvedenú v súpise všeobecnej
podstaty;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu
alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu.

Záloha na kúpnu cenu
Záujemcovia o kúpu majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu, a to na bankový účet správcu IBAN: SK70 0900 0000 0050 3125 7696, vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s. Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do 15:00 hod. dňa, v
ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky
záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu. Zálohu zloženú záujemcom,
ktorý nebude označený za víťaza predmetného ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi, a to
bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha poukázaná na účet správcu.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového
konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok s
ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje,
či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 15 dní od otvorenia obálok. V zmysle ust. § 167r ods. 2
ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel
alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, 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 (na tento účel sa ponukové konanie považuje za skončené
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk). V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho
práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku/zmluvy o prevode obchodného podielu.
V Bánovciach nad Bebravou, 10.07.2020
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JUDr. Peter Zajac, správca

K054814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Koláriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udiča 346, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/291/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/291/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Karol Porubčin, správca so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení
konkurzom, vyhláseným na majetok dlžníka: Zuzana Koláriková, rod. Hlušeková, nar. 18.08.1976, trvale
bytom 018 01 Udiča 346.
Účet je vedený v ČSOB, a. s.: SK05 7500 0000 0040 2592 9084.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K054815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Koláriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udiča 346, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/291/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/291/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 29.06.2020, sp. zn. 38OdK/291/2020-18, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 127/2020 dňa 03.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Zuzana
Koláriková, rod. Hlušeková, nar. 18.08.1976, trvale bytom 018 01 Udiča 346 a do funkcie správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu: S297.
Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

JUDr. Karol Porubčin - správca

K054816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Koláriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udiča 346, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/291/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/291/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Zuzana Koláriková, rod. Hlušeková, nar. 18.08.1976, trvale bytom 018 01 Udiča 346 (ďalej len „Dlžník“),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/291/2020-18 zo dňa 29.06.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the Europen Parlament and of the Council of May 20th 2015,
as the bankruptcy trustee of the Debtor : Zuzana Koláriková, born on August 18th 1976, address 018 01
Udiča 346 (hereinafter referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of
the District Court Trencin, No. 38OdK/291/2020-18 dated June 29th 2020 bankruptcy procedure was
declared on the estate of Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 127/2020 dňa
03.07.2020. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.07.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.

This resolution of the District Court was published OV No. 127/2020 dated July 03th 2020. The resolution
became valid dated July 04th 2020. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/291/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Karol
Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická
27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No. 38OdK/291/2020. 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 registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving
the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the
requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be
signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights
lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place
of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimate of his registration according to the article 29 of the
BRA.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Karol Porubčin, správca
JUDr. Karol Porubčin, trustee of the bankrupt.

K054817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pavlac
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sverepec 262, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.6.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/24/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/24/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 30.1.2019, sp. zn. 22OdK/24/2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok fyzickej osoby – Peter Pavlac, nar. 19.6.1982, trvale bytom Sverepec 262, 017 01 Považská Bystrica
(ďalej len „dlžník“), a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu vyššie uvedeného dlžníka.
Týmto v súlade s § 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 majetku uvedeného dlžníkom v návrhu na
vyhlásenie konkurzu a vykonanej lustrácie majetku dlžníka vyhlasujem 3. kolo ponukového konania na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
1. Predmetom ponukového konania je nasledovné:
Porad.
číslo

Súpisová
hodnota
majetku
Renault Megane, EČ: PB664AY, VIN: 600 EUR
VF1LA0F0F1579119, v premávke od 2014

Súpisová
Ďalšia špecifikácia majetku
zložka majetku
Hnuteľná vec

Dôvod
Deň zapísania
zapísania
majetku
majetku
Auto
je
§167h ods.
22.12.2019
nefunkčné
ZKR
Poznámky

1

1. 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.

2. Záujemca je povinný obálku, v ktorej zasiela ponuku označiť nápisom „PONUKOVÉ KONANIE
22OdK/24/2019 – NEOTVÁRAŤ“.

3. 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,
· doklad o zložení finančnej zálohy,
· 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,
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návrh kúpnej ceny s uvedením jej splatnosti,
číslo účtu pre prípad vrátenia zloženej finančnej zálohy,
podpis záujemcu s uvedením miesta a dátumu podpisu ponuky.

4. 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 100 EUR a do poznámky pre prijímateľa uviesť poznámku: ponukové
konanie 22OdK/24/2019.

5. Záujemcovi môže byť v prípade záujmu sprístupnená fotodokumentácia predmetu ponukového konania
v prípade zloženia peňažnej zálohy a kontaktovania správcu a to buď osobne v kancelárii správcu (po
dohode) alebo elektronicky prostredníctvom uvedeného mailu.

6. 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 kúpnu zmluvu a doplatil kúpnu cenu, pričom predmet
ponukového konania bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží po podpise kúpnej zmluvy.
· neúspešným záujemcom bude vrátená zložená peňažná záloha v lehote 15 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk, pričom ich zároveň prostredníctvom emailovej adresy upovedomí, že v ponukovom
konaní boli neúspešní.

V Trenčíne, dňa 10.7.2020

JUDr. Otto Markech
správca

K054818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Koprda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ves 15, 972 48 Horná Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1986
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/884/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/884/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Otto Markech, správca dlžníka – Marek Koprda, nar. 14.10.1986, trvale bytom: 972 48 Horná Ves 15, týmto
oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa – Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovesnkej
republiky, IČO: 00 151 866, a to v celkovej výške 50 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Otto Markech, správca

K054819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovan Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 2425 / 5, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/484/2018 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/484/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Július Chovan, nar. 19.03.1974, bytom Východná 2425/5, 911
08 Trenčín, vedeného na OS Trenčín sp.zn. 38OdK/484/2018, správca v zmysle §167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu podľa § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa zoznamu majetku zo dňa 01.08.2018 predloženého dlžníkom, podľa jeho ústneho vyjadrenia zo dňa
21.01.2019 ako aj podľa skutočností vyplývajúcich z poskytnutých súčinností správcovi, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle §167h ZKR.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Július Chovan, nar. 19.03.1974, bytom
Východná 2425/5, 911 08 Trenčín, zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca

K054820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučerka Aleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 2017/12, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/256/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/256/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

Mgr. Martin Berec, správca

K054821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Zámková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 101, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1956
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/254/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 10.3.2020, zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR a z výpovede dlžníka zo dňa 3.7.2020, bolo zistené, že dlžník
vlastní iba majetok, ktorého hodnota nepokryje náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností, potom čo
správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods.
1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Drahomíra
Zámková, nar. 3. novembra 1956, trvale bytom 916 22 Podolie 101, podnikajúci pod obchodným
menom Drahomíra Zámková, IČO 52 307 727, s miestom podnikania 916 22 Podolie 101 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Drahomíra Zámková, nar. 3. novembra 1956,
trvale bytom 916 22 Podolie 101, podnikajúci pod obchodným menom Drahomíra Zámková, IČO 52 307 727,
s miestom podnikania 916 22 Podolie 101 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 10.7.2020

K054822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Corassa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považské Podhradie 85, 017 01 Povžská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/293/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/293/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka: Adam Corassa,
nar. 21.11.1986, trvale bytom Považské Podhradie 85, 017 01 Považská Bystrica, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Švermova 23, 911 01 Trenčín, a to
počas pracovných dní v čase od 8:30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie
do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na: polackova@tvoj-pravnik.sk alebo telefonicky
na tel. č.: 0948282422.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Martina Poláčková, správca

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
https://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K054823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Corassa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považské Podhradie 85, 017 01 Povžská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/291/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/193/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka: Adam Corassa,
nar. 21.11.1986, trvale bytom Považské Podhradie 85, 017 01 Považská Bystrica, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka,
a.s., pobočka zahraničnej banky,
IBAN: SK6583300000002200472247.
Kaucia sa skladá vo výške 350, - EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a do poznámky pre prijímateľa uviesť číslo konania/ meno dlžníka. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktoré bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kauciu tvorí súčasť všeobecnej podstaty.

JUDr. Martina Poláčková, správca
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
https://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K054824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Jordán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 0, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/683/2019S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/683/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Dlžníka Pavol Jordán, nar. 15.04.1955, trvale bytom

Beckov, občan SR pod sp. zn.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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38OdK/683/2019 vyhlásil podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka, ktorý predaj sa uskutoční za 100% hodnoty zapísanej v súpise oddelenej podstaty, a to
POZEMOK: 1.
druh: záhrada
obec: Nové Mesto nad Váhom
názov k. ú.: Nové Mesto nad Váhom
okres: Nové Mesto nad Váhom

výmera: 1362m2
parc. č. „C“: 2141
spoluvlastnícky podiel: 1/8

číslo LV: 7789
súpisová hodnota: 2213,-€
štát: SR

POZEMOK: 2.
druh: záhrada
obec: Nové Mesto nad Váhom
názov k. ú.: Nové Mesto nad Váhom
okres: Nové Mesto nad Váhom

výmera: 768m2
parc. č. „C“: 2017
spoluvlastnícky podiel: 1/8

číslo LV: 1643
súpisová hodnota: 1248,-€
štát: SR

POZEMOK: 3.
druh: ostatná plocha
obec: Nové Mesto nad Váhom
názov k. ú.: Nové Mesto nad Váhom
okres: Nové Mesto nad Váhom

výmera: 462m2

číslo LV: 1643

parc. č. „C“: 2052

súpisová hodnota: 751,-€

spoluvlastnícky podiel: 1/8

štát: SR

Zabezpečený veriteľ:
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, IČO 42 499 5000013
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 2-DÚ TN-1
Poradie zabezpečenej pohľadávky: prvé
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Výška zabezpečenej pohľadávky týmto zabezpečovacím právom: 563,99,-EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.100887200/2019 zo dňa 15.04.2019 o zriadení záložného práva

Správca vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie Pozemku/kov za nasledovných podmienok:
Ohliadka nehnuteľností je možná v Nové Mesto nad Váhom po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr.
Alojz Žitník – 042/426 17 44, 45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do
31.
augusta 2020 do 14:00 hod. na adresu správcu (JUDr. Alojz Žitník, správca, Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, na obálku uviesť „PONUKA - 38OdK/683/2019 - 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 OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): SK28 5200 0000 0000
0656 3445, pozn. Pavol Jordán– ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená
resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 31.08.2020 do 14:00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 31. augusta 2020 o 15:00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 pracovných dní poskytnúť
správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
a na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
V Považskej Bystrici 10.07.2020
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K054825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Zigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1960
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/292/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/292/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Miroslav Zigo-ZKF ELEKTRO / Miroslav Zigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica / Školská 232/4, 017 01 Považská
Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 885 750 / 24.09.1960 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 38OdK/292/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/292/2020
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 10.07.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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

K054826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Zigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1960
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/292/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/292/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Miroslav Zigo-ZKF ELEKTRO / Miroslav Zigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica / Školská 232/4, 017 01 Považská
Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 885 750 / 24.09.1960 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 38OdK/292/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/292/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcu na adrese
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, 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 10.07.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K054827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Zigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 232/4, 017 01 Považská Bystri
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1960
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/292/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/292/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Miroslav Zigo-ZKF ELEKTRO / Miroslav Zigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica / Školská 232/4, 017 01 Považská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 885 750 / 24.09.1960 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 38OdK/292/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/292/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM:
Invitation to lodge a claim for foreign creditors :
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
„Oznam o insolvenčnom konaní“
„Notice of insolvency proceedings“
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 č. k.
38OdK/292/2020 zo dňa 26.06.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 127/2020 dňa 03.07.2020, bol
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vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miroslav Zigo, nar. 24.09.1960, trvale bytom Školská 232/4, 017 01
Považská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Zigo-ZKF ELEKTRO, IČO: 32 885 750 so
sídlom Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „dlžník“). Účinky zverejnenia nastali dňa
04.07.2020.
V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: Crossdefault
Management Group, k. s., so sídlom kancelárie J. Zemana 101, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, k číslu
konania 38OdK/292/2020.
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. Uvedený formulár má názov „Prihláška pohľadávok“, pričom tento názov je
uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa uvedeného v odseku 1;
b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e) povaha pohľadávky;
f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca
„Notice of insolvency proceedings“
rding 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 26th of June 2020, file No. 38OdK/292/2020 published
in Commercial Journal No. 127/2020 on 3rd of July 2020, the bankruptcy was declared on the estate of debtor
Miroslav Zigo, born 24.09.1960, residing at Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica, the Slovak Republic,
Miroslav Zigo-ZKF ELEKTRO, IČO: 32 885 750, residing at Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica, the
Slovak Republic (hereinafter only “debtor”). The resolution came into force on 4th of July 2020.
According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address
Crossdefault Management Group, k. s., with seat of office at J. Zemana 101, 911 01 Trenčín, Slovak Republic to
the file No. 38OdK/292/2020.
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
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the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below:
(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor referred to in paragraph 1;
(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
(e) the nature of the claim;
(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of
the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal wit ha mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
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.
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If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, partner
trustee

K054828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toráčová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modrová 114, 916 35 Modrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/447/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/447/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Martina Poláčková - správca dlžníka Toráčová Iveta, nar. 02.11.1976, trvale bytom Modrová 14, 916 35
týmto opravuje obsah zverejnenia v Obchodnom registri č. 63/2019 zo dňa 29.03.2019 pod položkou K026952 druh podania - Súpis všeobecnej podstaty tak, že vymazáva celý obsah zverejnenia z dôvodu chybného zápisu
súpisových zložiek majetku pod poradovým číslom 1-5.
Správca zároveň týmto vylučuje súpisové zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty pod poradovým číslom
1-5, nakoľko vozidlá boli chybne zapísané súpisu všeobecnej podstaty na základe evidencie OR PZ ODI Nové
Mesto nad Váhom a dlžníčka dodatočne čestne prehlásila, že vozidlá sú zlikvidované a iba manžel dlžníčky
nevykonal zmeny v príslušnej evidencii motorových vozidiel.
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V Trenčíne, dňa 7.7.2020

JUDr. Martina Poláčková
správca

K054829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Mesková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/495/2019S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/495/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Správca dlžníka Dagmar Mesková, nar. 21.02.1965, trvale bytom Družstevná 833/12, 958 01 Partizánske,
týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku
dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
POZEMOK: 1.
druh: orná pôda
obec: Bošany
názov k. ú.: Malé Bošany
okres: Partizánske

výmera: 3.259m2
parc. č. „E“: 126
spoluvlastnícky podiel: 1/6

číslo LV: 1749
súpisová hodnota: 300,00,-€
štát: SR

Ohliadka nehnuteľností je možná v Partizánske po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Žitník –
042/4261744,45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 31.08.2020 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Vladimír Žitník, správca, Moyzesova 816/100, 017 01 , na obálku uviesť „PONUKA40OdK/495/2019- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): IBAN: SK45 5200 0000
0000 1189 0088, pozn. Dagmar Mesková– ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 31.08.2019 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 31.08.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a na výzvu správcu
bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K054830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Holbička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechov -, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/220/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/220/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 23.1.2020, zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR a z výpovede dlžníka zo dňa 8.6.2020, bolo zistené, že dlžník
vlastní iba majetok, ktorého hodnota nepokryje náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností, potom čo
správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods.
1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Roman
Holbička, nar. 8. apríla 1980, trvale bytom 018 32 Zliechov, podnikajúci pod obchodným menom Roman
Holbička, IČO 43 127 886, s miestom podnikania 018 32 Zliechov 80 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Roman Holbička, nar. 8. apríla 1980, trvale bytom
018 32 Zliechov, podnikajúci pod obchodným menom Roman Holbička, IČO 43 127 886, s miestom podnikania
018 32 Zliechov 80 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 10.7.2020

K054831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ondejčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dohňany 385, 020 51 Dohňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/178/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/178/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka: Jozef Ondejčík, nar. 16.01.1974, trvale bytom 020 51 Dohňany 385, občan SR pod sp. zn.:
40OdK/178/2020, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Jozef Ondejčík, nar. 16.01.1974, trvale bytom
020 51 Dohňany 385, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/178/2020, zrušuje.
v Považskej Bystrici dňa 10. júla 2020
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K054832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Toman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 500, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/962/2019S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/962/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Správca dlžníka Marian Toman, nar. 30.07.1960, trvale bytom 958 41 Veľké Uherce 500, týmto vyhlasuje
podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v
súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
POZEMOK: 1.
druh: záhrada
obec: Kolačno
názov k. ú.: Kolačno
okres: Partizánske
POZEMOK: 2.
druh: záhrada
obec: Kolačno
názov k. ú.: Kolačno
okres: Partizánske
POZEMOK: 3.
druh: orná pôda
obec: Kolačno
názov k. ú.: Kolačno
okres: Partizánske
POZEMOK: 4.
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Kolačno
názov k. ú.: Kolačno
okres: Partizánske
POZEMOK: 5.
druh: trvalý trávny porast
obec: Kolačno
názov k. ú.: Kolačno

Výmera: 630m2
parc. č. „E“: 2577
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 63
súpisová hodnota: 630,00,-€
štát: SR

Výmera: 1.496m2
parc. č. „E“: 2597
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 63
súpisová hodnota: 1.496,00,-€
štát: SR

Výmera: 4.330m2
parc. č. „E“: 2930
spoluvlastnícky podiel: 1/8

číslo LV: 612
súpisová hodnota: 540,00,-€
štát: SR

Výmera: 1.011m2
parc. č. „C“: 2616
spoluvlastnícky podiel: 41/288

Výmera: 61.305m2
parc. č. „E“: 2614
spoluvlastnícky podiel: 41/288

číslo LV: 1188
súpisová hodnota: 720,00,-€
štát: SR

číslo LV: 1188
súpisová hodnota: 1.745,00,-€
štát: SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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okres: Partizánske
POZEMOK: 6.
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Kolačno
názov k. ú.: Kolačno
okres: Partizánske

Výmera: 67m2
parc. č. „E“: 2616
spoluvlastnícky podiel: 41/288

číslo LV: 1188
súpisová hodnota: 10,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 7.
druh: lesný pozemok
obec: Kolačno
názov k. ú.: Kolačno
okres: Partizánske

Výmera: 9.621m2
parc. č. „E“: 2417
spoluvlastnícky podiel: 5/54

POZEMOK: 8.
druh: lesný pozemok
obec: Kolačno
názov k. ú.: Kolačno
okres: Partizánske

Výmera: 12.845m2
parc. č. „E“: 2419
spoluvlastnícky podiel: 41/288

POZEMOK: 9.
druh: lesný pozemok
obec: Kolačno
názov k. ú.: Kolačno
okres: Partizánske

Výmera: 2.621m2
parc. č. „E“: 2463
spoluvlastnícky podiel: 5/54

číslo LV: 1544
súpisová hodnota: 24,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 10.
druh: lesný pozemok
obec: Kolačno
názov k. ú.: Kolačno
okres: Partizánske

Výmera: 15.014m2
parc. č. „E“: 2515
spoluvlastnícky podiel: 5/54

číslo LV: 1544
súpisová hodnota: 139,00,-€
štát: SR

číslo LV: 633
súpisová hodnota: 178,00,-€
štát: SR

číslo LV: 1189
súpisová hodnota: 182,00,-€
štát: SR

Ohliadka nehnuteľností je možná v Partizánske po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Žitník –
042/4261744,45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 31.08.2020 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Vladimír Žitník, správca, Moyzesova 816/100, 017 01 , na obálku uviesť „PONUKA40OdK/962/2019- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): IBAN: SK45 5200 0000
0000 1189 0088, pozn. Marian Toman– ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 31.08.2019 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 31.08.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a na výzvu správcu
bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
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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. Vladimír Žitník, správca

K054833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gablík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brvnište 330, 018 12 Brvnište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1983
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/618/2019 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/618/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Peter Gablík Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Brvnište
330, 018 12 Brvnište IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 10.07.1983 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 40OdK/618/2019 S 1433
k sp. zn.: 40OdK/618/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
V zmysle skutočnosti, že dlžník je vlastníkom majetku, ktorý v zmysle § 166i ZKR podlieha konkurznému konaniu,
správca zverejnil súpis všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 212/2019 zo dňa 04.11.2019. Po
speňažení majetku bol správcom zverejnený v zmysle ustanovenia § 167u ZKR zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty dňa 18.06.2020 v Obchodnom vestníku č. 116/2020.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Peter Gablík, nar. 10.07.1983, trvale bytom Brvnište 330, 018 12 Brvnište, uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4OdK/301/2018 zo dňa 16.04.2018, končí z dôvodu došlo k splneniu
rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Peter Gablík, nar. 10.07.1983, trvale
bytom Brvnište 330, 018 12 Brvnište zrušuje.
V Trenčíne, dňa 10.07.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K054834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Pihík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 782/19, 957 07 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1985
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/219/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/219/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, zn. správcu S1969,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľuboš Pihík, nar. 19.3.1985, trvale bytom K nemocnici 782/19, 957 07
Bánovce nad Bebravou, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu
10.07.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
V Trenčíne, dňa 10.07.2020

TPS Trustees k. s.
Mgr. Michal Tomášik, komplementár
správca konkurznej podstaty

K054835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kiaba Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liešťany 309, 972 27 Liešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/148/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/148/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Tomáš Kiaba, nar. 29.01.1977, trvale bytom Lomnica 309, 972 27 Liešťany týmto vyhlasuje
podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR 2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
Iná majetková hodnota
Por.č. Popis
1.

Register

Spoluvl.
podiel
100 % obchodný podiel v spoločnosti Dachsysteme s.r.o.. J. Roháča Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, 1/1
906/1, Prievidza 97101,
vložka č. 27007/R
IČO: 46867821

Hodnota
5 000 €

Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 28.7.2020 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKAKiaba- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu
(obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a
mailová adresa).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN SK61 0900 0000 0051
3376 2511, pozn. Kiaba – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť zložená́ resp.
pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 28.7.2020 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 28.7.2020 o 14,30 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť. Účastník, ktorého návrh bude
označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje potrebné pre vypracovanie
podkladov pre zápis zmien týkajúcich sa prevodu obchodného podielu do Obchodného registra. Vyhodnotenie
ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi, za predpokladu, že si oprávnená osoba neuplatní právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti
zložená́ záloha bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky.
Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode OP,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia zmluvy o prevode OP prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.

JUDr. Darina Válková, správca

K054836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boško Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Lieskov ., 018 21 Dolný Lieskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/210/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/210/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Róbert Boško, nar. 22.7.1969, bytom Dolný Lieskov 018 21 vyhlasuje v zmysle ust. § 167n
zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) 2. kolo ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku dlžníka, ktorý sa predáva postupom podľa § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii ako hnuteľná vec. Predaj sa realizuje za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky je tento nehnuteľný majetok dlžníka:
1. POZEMOK:
druh: záhrady
obec: Dolný Lieskov
názov k.ú.: Tŕstie

výmera m2: 49
parc. reg.“E“, č.: 518
spoluvlastnícky podiel:

9/40

číslo LV: 487
štát: SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky ponukového konania:
Termín na zaslanie ponuky
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné písomné ponuky do 28.7.2020 do 14,00 hod.
na adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín). Ponuku je potrebné
zaslať v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Boško – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky predložené
alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
Ohliadka je možná po dohode so správcom (MT 0903460299).
Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať presné, nezameniteľné označenie predmetu kúpy (nestačí odvolať sa na
nehnuteľnosti uvedené v ponuke), návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO;
u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo príp. telefónne číslo a mailová adresa).
V lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 28.7.2020 musí byť zložená resp. pripísaná na účet
správcu záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
V zmysle § 167n ods. 1 posledná veta a 167p ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu.
Ponúknutú kúpnu cenu je treba zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK61 0900 0000 0051
3376 2511 (do správy pre prijímateľa uviesť „záloha Boško“)
Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 28.7.2020 o 15,00 hod., o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Neprimerane nízku cenu môže správca odmietnuť. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako
úspešný, je povinný do 10 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť
kúpnu zmluvu so správcom. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným
neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha.
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba (dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel, alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza) nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu
dosiahnutú v ponukovom konani, pričom túto musí uhradiť na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového
konania - otvorenia obálok s ponukami.
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 10 pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
V Trenčíne, dňa 9.7.2020

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

K054837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Věra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská 264/139, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/641/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/641/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Věra Lacková rodená Cicková, nar. 14.2.1960 bytom Opatovská 264/139, 911 01 Trenčín
vyhlasuje v zmysle ust. § 167n zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) 2. kolo
ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka, ktorý sa predáva postupom podľa § 167p
zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ako hnuteľná vec. Predaj sa realizuje za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky je tento nehnuteľný majetok dlžníka:
SZL č. 1
1. POZEMOK:
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Trenčianska Teplá
názov k.ú.: Trenčianska Teplá

výmera m2: 198
parc. reg.“E“, č.: 262
spoluvlastnícky podiel:

1/26

číslo LV: 2922
štát: SR

SZL č. 2
1. POZEMOK:
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Trenčianska Teplá
názov k.ú.: Trenčianska Teplá

výmera m2: 34
parc. reg.“E“, č.: 263
spoluvlastnícky podiel:

1/52

číslo LV: 2923
štát: SR

Podmienky ponukového konania:
Termín na zaslanie ponuky
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné písomné ponuky do 28.7.2020 do 14,00 hod.
na adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín). Ponuku je potrebné
zaslať v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Lacková – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky predložené
alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
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Ohliadka je možná po dohode so správcom (MT 0903460299).
Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať presné, nezameniteľné označenie predmetu kúpy (nestačí odvolať sa na
nehnuteľnosti uvedené v ponuke), návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO;
u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo príp. telefónne číslo a mailová adresa).
V lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 28.7.2020 musí byť zložená resp. pripísaná na účet
správcu záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
V zmysle § 167n ods. 1 posledná veta a 167p ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu.
Ponúknutú kúpnu cenu je treba zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK61 0900 0000 0051
3376 2511 (do správy pre prijímateľa uviesť „záloha Lacková“)
Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 28.7.2020 o 14,15 hod., o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Neprimerane nízku cenu môže správca odmietnuť. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako
úspešný, je povinný do 10 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť
kúpnu zmluvu so správcom. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným
neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha.
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba (dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel, alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza) nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu
dosiahnutú v ponukovom konani, pričom túto musí uhradiť na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového
konania - otvorenia obálok s ponukami.
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 10 pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
V Trenčíne, dňa 9.7.2020
JUDr. Darina Válková, správca
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K054838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Líška Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 342 / 3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/455/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/455/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Pavol Líška, nar. 1.6.1971, Športovcov 342/3, 017 01 Považská Bystrica vyhlasuje v zmysle
ust. § 167n zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) 2. kolo ponukového konania na
predaj nehnuteľného majetku dlžníka, ktorý sa predáva postupom podľa § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii ako hnuteľná vec. Predaj sa realizuje za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky je tento nehnuteľný majetok dlžníka:
SZL č. 1
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna

výmera m2: 37000
parc. reg.“E“, č.: 870/2
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 394
štát: SR

SZL č. 2
1. POZEMOK:
druh: ostatná plocha
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna

výmera m2: 507
parc. reg.“E“, č.: 899
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 395
štát: SR

SZL č. 3
1. POZEMOK:
druh: ostatná plocha
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna

výmera m2: 640
parc. reg.“E“, č.: 900
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 395
štát: SR

SZL č. 4
1. POZEMOK:
druh: ostatná plocha
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna

výmera m2: 2985
parc. reg.“E“, č.: 868
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 396
štát: SR

SZL č. 5
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna

výmera m2: 4520
parc. reg.“E“, č.: 837
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 397
štát: SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SZL č. 6
výmera m2: 462
parc. reg.“E“, č.: 897/2
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 489
štát: SR

výmera m2: 288
parc. reg.“E“, č.: 907
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 697
štát: SR

SZL č. 8
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna

výmera m2: 8243
parc. reg.“E“, č.: 859/1
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 640
štát: SR

SZL č. 9
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna

výmera m2: 225
parc. reg.“E“, č.: 859/101
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 640
štát: SR

SZL č. 10
1. POZEMOK:
druh: ostatná plocha
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna

výmera m2: 1428
parc. reg.“E“, č.: 836
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 641
štát: SR

SZL č.11
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna

výmera m2: 28475
parc. reg.“E“, č.: 897/4
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 648
štát: SR

SZL č. 12
1. POZEMOK:
druh: ostatná plocha
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna

výmera m2: 957
parc. reg.“E“, č.: 902
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 649
štát: SR

SZL č. 13
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna

výmera m2: 9769
parc. reg.“E“, č.: 786/2
spoluvlastnícky podiel:

18000/4428000

číslo LV: 639
štát: SR

druh: TTP
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna
SZL č. 7
1. POZEMOK:
druh: ostatná plocha
obec: Malá Čierna
názov k.ú.: Malá Čierna
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Podmienky ponukového konania:
Termín na zaslanie ponuky
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné písomné ponuky do 28.7.2020 do 14,00 hod.
na adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín). Ponuku je potrebné
zaslať v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Líška – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky predložené
alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
Ohliadka je možná po dohode so správcom (MT 0903460299).
Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať presné, nezameniteľné označenie predmetu kúpy (nestačí odvolať sa na
nehnuteľnosti uvedené v ponuke), návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO;
u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo príp. telefónne číslo a mailová adresa).
V lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 28.7.2020 musí byť zložená resp. pripísaná na účet
správcu záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
V zmysle § 167n ods. 1 posledná veta a 167p ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu.
Ponúknutú kúpnu cenu je treba zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK61 0900 0000 0051
3376 2511 (do správy pre prijímateľa uviesť „záloha Líška“)
Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 28.7.2020 o 14,30 hod., o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Neprimerane nízku cenu môže správca odmietnuť. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako
úspešný, je povinný do 10 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť
kúpnu zmluvu so správcom. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným
neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha.
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba (dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel, alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza) nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu
dosiahnutú v ponukovom konani, pričom túto musí uhradiť na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového
konania - otvorenia obálok s ponukami.
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 10 pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
V Trenčíne, dňa 9.7.2020
JUDr. Darina Válková, správca
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K054839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pinková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/756/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/756/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Mária Pinková, rod. Pršová, nar. 25.2.1962 trvale bytom M.R.Štefánika 1621/11A, 972 71
Nováky podnikajúca pod obchodným menom Mária Pinková s miestom podnikania M.R.Štefánika
1621/11A, 972 71 Nováky, IČO 33 652 198 vyhlasuje v zmysle ust. § 167n zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) 2. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka, ktorý
sa predáva postupom podľa § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ako hnuteľná vec. Predaj sa
realizuje za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky je tento nehnuteľný majetok dlžníka:
SZL č. 1
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 2
1. POZEMOK:
druh: lesný pozemok
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 3
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 4
1. POZEMOK:
druh: lesný pozemok
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 5
1. POZEMOK:
druh: lesný pozemok
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 6
1. POZEMOK:
druh: ostatná plocha
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 7
1. POZEMOK:

výmera m2: 5555
parc. reg.“C“, č.: 1646
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 21549
parc. reg.“C“, č.: 1678/3
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 1541
parc. reg.“C“, č.: 1678/4
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 3040
parc. reg.“C“, č.: 1678/5
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 1001836
parc. reg.“C“, č.: 1693
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 43974
parc. reg.“C“, č.: 1714/4
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR
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1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 8
1. POZEMOK:
druh: ostatná plocha
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno

SZL č. 9
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 10
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 11
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 12
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 13
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 14
1. POZEMOK:
druh: ostatná plocha
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 15
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 16
1. POZEMOK:
druh: lesný pozemok
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 17
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
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výmera m2: 1435
parc. reg.“C“, č.: 1718/1
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 198
parc. reg.“C“, č.: 1718/3
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 1266
parc. reg.“C“, č.: 1718/4
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 120
parc. reg.“C“, č.: 1718/5
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 2384
parc. reg.“E“, č.: 258
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 3318
parc. reg.“E“, č.: 290
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 306
parc. reg.“E“, č.: 774
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 2689
parc. reg.“E“, č.: 776
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 1162
parc. reg.“E“, č.: 777
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 964
parc. reg.“E“, č.: 778
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 8014
parc. reg.“E“, č.: 844
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: S
R

SZL č. 18
1. POZEMOK:
druh: lesný pozemok

výmera m2: 18027
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obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 19
1. POZEMOK:
druh: lesný pozemok
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 20
1. POZEMOK:
druh: lesný pozemok
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 21
1. POZEMOK:
druh: lesný pozemok
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno

SZL č. 22
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 23
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 24
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 25
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 26
1. POZEMOK:
druh: lesný pozemok
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 27
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 28
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 29
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 30
1. POZEMOK:
druh: TTP
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parc. reg.“E“, č.: 850
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 6165
parc. reg.“E“, č.: 851
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 13398
parc. reg.“E“, č.: 858
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 150290
parc. reg.“E“, č.: 860
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 6143
parc. reg.“E“, č.: 868
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 18238
parc. reg.“E“, č.: 869
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 24209
parc. reg.“E“, č.: 871
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 16868
parc. reg.“E“, č.: 872
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 961026
parc. reg.“E“, č.: 873
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 327
parc. reg.“E“, č.: 877
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 1090
parc. reg.“E“, č.: 879
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 626
parc. reg.“E“, č.: 880
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 727
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obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 31
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 32
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 33
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 34
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 35
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 36
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 37
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
SZL č. 38
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Nitrianske Rudno
názov k.ú.: Nitrianske Rudno
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parc. reg.“E“, č.: 882
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 49352
parc. reg.“E“, č.: 903
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 141478
parc. reg.“E“, č.: 905/2
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 4690
parc. reg.“E“, č.: 906
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 327
parc. reg.“E“, č.: 907
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 529
parc. reg.“E“, č.: 908
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 611
parc. reg.“E“, č.: 910
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 1793
parc. reg.“E“, č.: 911
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

výmera m2: 4920
parc. reg.“E“, č.: 912
spoluvlastnícky podiel:

872643/1008456000

číslo LV: 2022
štát: SR

Podmienky ponukového konania:
Termín na zaslanie ponuky
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné písomné ponuky do 28.7.2020 do 14,00 hod.
na adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín). Ponuku je potrebné
zaslať v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Pinková – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky predložené
alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
Ohliadka je možná po dohode so správcom (MT 0903460299).
Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať presné, nezameniteľné označenie predmetu kúpy (nestačí odvolať sa na
nehnuteľnosti uvedené v ponuke), návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO;
u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo príp. telefónne číslo a mailová adresa).
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V lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 28.7.2020 musí byť zložená resp. pripísaná na účet
správcu záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
V zmysle § 167n ods. 1 posledná veta a 167p ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu.
Ponúknutú kúpnu cenu je treba zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK61 0900 0000 0051
3376 2511 (do správy pre prijímateľa uviesť „záloha Pinková“)
Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 28.7.2020 o 14,45 hod., o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Neprimerane nízku cenu môže správca odmietnuť. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako
úspešný, je povinný do 10 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť
kúpnu zmluvu so správcom. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným
neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha.
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba (dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel, alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza) nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu
dosiahnutú v ponukovom konani, pričom túto musí uhradiť na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového
konania - otvorenia obálok s ponukami.
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 10 pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.

V Trenčíne, dňa 9.7.2020
JUDr. Darina Válková, správca

K054840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Ondrejičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kočovce 524, 916 31 Kočovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1986
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. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/73/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/73/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr.Ján Súkeník, správca dlžníka Monika Ondrejičková nar. 16.10.1986 trvale bytom 916 31 Kočovce 524
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 40OdK/73/2020 týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení bola do
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
Slovenská republika-Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava IČO: 00 215 759 v celkovej
sume 32,50 EUR

JUDr. Ján Súkeník, správca

K054841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švalec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ulica J. Pauleho 324/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.9.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/152/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/152/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr.Ján Súkeník, správca dlžníka Peter Švalec nar. 26.9.1979 trvale bytom Ulica J. Pauleho 324/2, 971 01
Prievidza v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 38OdK/152/2020 týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom
znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:
Slovenská republika-Krajský súd v Brartislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava IČO: 00 215 759 v celkovej
sume 59,74 EUR

JUDr. Ján Súkeník, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K054842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Remenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1945
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/634/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/634/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Upustenie od vykonania ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlásil dňa 06. 07. 2020 v Obchodnom vestníku 128/2020 pod č.
zverejnenia K052221 prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka: Milan Remenár, nar. 22. 12.
1945, trvale bytom: Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom, súpisovej zložky majetku č. 1 oddelenej
podstaty veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, s miestom a s
termínom na predkladanie ponúk na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, do dňa 20. 07. 2020 do 12:00 hod.
č. zl. obec
1
Nová Dubnica

k. ú.
Nová Dubnica

LV
reg. parc. č. druh pozemku
2775 C
340/4
zastavaná plocha a nádvorie

výmera v m2
27

podiel súpisová hodnota
1/1
1 350,00 €

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., upúšťa od vykonania tohoto ponukového konania.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K054843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Remenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1945
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/634/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/634/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Upustenie od vykonania ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlásil dňa 06. 07. 2020 v Obchodnom vestníku 128/2020 pod č.
zverejnenia K052222 prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka: Milan Remenár, nar. 22. 12.
1945, trvale bytom: Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom, súpisovej zložky majetku č. 2 oddelenej
podstaty veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, s miestom a s
termínom na predkladanie ponúk na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, do dňa 20. 07. 2020 do 12:00 hod.
č. zl. obec
k. ú.
LV reg. parc. č. druh pozemku
výmera v m2 podiel súpisová hodnota
2
Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 5163 C 1266/156 zastavaná plocha a nádvorie 19
1/1
1 000,00 €

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., upúšťa od vykonania tohoto ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K054844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bresztovszká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiezovce Želiezovce, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/176/2020 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/176/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 3.7.2020, č.k. 27OdK/176/2020,
konkurz na dlžníka Mária Bresztovszká, nar. 18.03.1968, bytom Obec Želiezovce. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.7.2020, č. OV 132/2020, č. zverejnenia K053656.
Konkurz bol vyhlásený podľa právneho predpisu platného na území Slovenskej republiky, konkrétne podľa Štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017 a bol uznaný za hlavné
insolvenčné konanie, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.5.2015
o insolvenčnom konaní. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze
v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom.
Operatívny kontakt na správcu : Tel. č. +421 905 328 946, e-mail : office@majoran.sk
JUDr. Jozef Majorán, správca

K054845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bresztovszká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiezovce Želiezovce, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/176/2020 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 3.7.2020, č.k. 27OdK/176/2020,
konkurz na dlžníka Mária Bresztovszká, nar. 18.03.1968, bytom Obec Želiezovce. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.7.2020, č. OV 132/2020, č. zverejnenia K053656.
Konkurz bol vyhlásený podľa právneho predpisu platného na území Slovenskej republiky, konkrétne podľa Štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017 a bol uznaný za hlavné
insolvenčné konanie, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.5.2015
o insolvenčnom konaní. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK08 0900 0000 0051 5904 2344 vedený v SLSP, a.s., pobočka Levice
Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: 271762020. Správa pre prijímateľa: „Kaucia na popretie v konkurze 27OdK/176/2020 a
označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky“. Bez
uvedených údajov správca nebude vedieť identifikovať dlžníka a ani veriteľa a vykonať popretie!!
Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o prihlásenie
pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde..
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Jozef Majorán, správca
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K054846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bresztovszká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiezovce Želiezovce, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/176/2020 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/176/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Jozef Majorán ako správca dlžníka: Mária Bresztovszká, nar. 18.03.1968, bytom Obec Želiezovce,
Slovenská republika, (ďalej len „ dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra, Slovenská republika,
sp. zn. 27OdK/176./2020 zo dňa 3.7.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, JUDr. Jozef Majorán as the bankruptcy trustee of Mária Bresztovszká, born on 18. March 1968,
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domicile Želiezovce, Slovak Republic, (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the
resolution of the District Court Nitra, Slovak Republic, No. 27OdK/176/2020, dated 03. July 2020,
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.7.2020. Dňom 11.7.2020
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published on 10 July 2020. Bankruptcy was declared on 11.
July 2020.
Nárok sa uplatňuje v konkurze podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky - zákona číslo
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len ZKR/. Nárok sa uplatňuje na základe prihlášky /§ 28 ods. 1
a),b),c) ZKR/. V konkurznej prihláške sa podávajú pohľadávky podľa § 166a) ods.1 písmeno a), b) c) ZKR,
vrátane pohľadávok, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj vykonateľných pohľadávok vrátane tých, ktoré boli
vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté
pohľadávky.
The claim is filed in bankruptcy according to the legal laww order valid in the territory of the Slovak
Republic - Act No. 7/2005 Z.z.. on Bankruptcy and Restructuring /hereinafter ZKR/. The claim is based on
the application /§ 28 (1) a),b),c) ZKR/. The insolvency application shall file claims pursuant to § 166a) (1)
a), b) c) ZKR, including claims that have already been submitted to the court as well as enforceable
claims, including those enforced by enforcement or execution. It is also possible to file a claim that has
not been affected by debt relief by bankruptcy.
Veriteľ zabezpečeného úveru na bývanie je oprávnený podať žiadosť, iba ak je pohľadávka na úver na bývanie už
splatná v celom rozsahu alebo ak uplatnil zabezpečený veriteľ, ktorého bezpečnostné právo je skoršie v poradí.
Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený požadovať uspokojenie
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu bezpečnostného práva, alebo ak odpustenie dlhu bolo zrušené z
dôvodu nečestného úmyslu dlžníka.
The creditor of the secured home loan shall only be entitled to file an application if the claim for the home
loan is already due in its entirety or has been exercised by the secured creditor whose security right is
earlier. If the secured claim is not filed, the secured creditor shall be entitled to request the satisfaction of
the secured claim only from the subject of the Security Act or if the debt relief is canceled due to the
debtor's dishonest intent.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa /§ 29 ods. 9 a 10 ZKR/ .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors /§ 29 ods. 9 a 10 ZKR/ .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená /§ 167l ods. 2 ZKR/
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
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in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured /§167l
sec. 2 ZKR/.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku /§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR/.
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta
Štúra 3, 93401 Levice, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report /§ 199 sec. 9 second sentence ZKR/.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum /§ 167l sec. 3 ZKR/.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court /§ 167l sec. 3 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. Použije sa
vzor „Prihláška pohľadávky“ a ak je pohľadávok viac, tak vzor „Prihláška nezabezpečených pohľadávok“/.
Prihláška musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form. The registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The pattern shall be used „Prihláška pohľadávky“ shall be used and, if there are more claims, the pattern
shall be used „Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok“. Registration 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 ZKR/.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva /§ 9 ods. 2 ZKR/. Vzor tlačiva je k
dispozícii na stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. „Použije sa
vzor „Prihláška zabezpečenej pohľadávky“.
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 ZKR/. The registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The pattern shall be used „Prihláška zabezpečenej pohľadávky“.
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/.
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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 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/.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy ,
in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy /§ 29 sec. 6
ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku /§ 29 ods. 8 ZKR/.
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report /§ 29 sec. 8 BRA/.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť /§ 30 ods. 2 ZKR/.
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended /§ 30 sec. 2 ZKR/.
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
JUDr, Jozef Majorán, správca dlžníka
JUDr. Jozef Majorán, bankruptcy trustee

K054847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Duka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1962
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, PSČ: 946 36, fyzická osoba podnikajúca
pod obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Tulipánová ul. č. 90, 946 36 Kravany nad
Dunajom, IČO: 14 144 58 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 bola dňa 08.07.2020 správcom do
zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

Ulica
Záhradnická

Číslo Obec
PSČ
Štát Prihlásená suma – Celková suma
10
Bratislava 813 66 SR 16,50 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K054848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JOTY SLOVAKIA s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakova 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 263
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Zrušenie ponukového konania:
Správca konkurznej podstaty úpadcu: JOTY SLOVAKIA s.r.o. „v konkurze“ Beniakova 2, 949 01 Nitra, IČO:46
875 263 zverejnil v obchodnom vestníku číslo 36/2020, K016627, následne v obchodnom vestníku číslo 71/2020
a v obchodnom vestníku číslo 93/2020 oznámenie o ponukovom konaní na predaj časti podniku. Nakoľko
prejavili záujem dvaja účastníci, ktorí splnili vyhlásené podmienky, správca po otvorení obálok s ponukami spísal
zápisnicu a v súlade so záväzným pokynom ju predložil na vyhodnotenie a určenie poradia zástupcovi veriteľov
a zabezpečenému veriteľovi, ktorý zabezpečený veriteľ požiadal o predĺženie lehoty na rozhodnutie. Oznámenie
sme zverejnili v obchodnom vestníku číslo 113/2020 zo dňa 15.06.2020.
V zmysle záväzného pokynu, zabezpečený veriteľ využil svoje právo, ponukové konanie navrhol zrušiť,
odmietol obe ponuky podľa F.5 oznámenia a zaviazal správcu na vyhlásenie speňažovania až podľa
nového záväzného pokynu, ktorý bude správcovi doručený.

K054849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Tamáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 5, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/172/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/172/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Roman Tamáš, nar.: 08.06.1974, bytom 946 39 Iža 5 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 28OdK/172/2020, 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

K054850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Tamáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 5, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/172/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/172/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka: Roman Tamáš, nar.: 08.06.1974, bytom 946 39 Iža 5 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 28OdK/172/2020, 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

K054851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Tamáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 5, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/172/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/172/2020
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 Roman Tamáš, nar.: 08.06.1974, bytom 946 39 Iža 5, oznamujeme, že bol na majetok
dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/172/2020 zo dňa 02.07.2020 uverejnenom v
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Obchodnom vestníku č. 130/2020 zo dňa 08.07.2020 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 Roman Tamáš, born on 08.06.1974,
permanent adress 946 39 Iža 5, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court
Nitra, No. 28OdK/172/2020 on the 02.07.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 130/2020
from 08.07.2020 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)
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
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
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
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
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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).
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

K054852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Néveriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pačérok 178, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/128/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/128/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 12.5.2020
majetok dlžníka: Andrea Néveriová, nar. 07.04.1976, bytom Pačérok 178, 946 03 Kolárovo týmto o z n a m u j e
m , že som dňa 10.7.2020 prevzal a dopísal do Zoznamu pohľadávok v právnej veci č.k. 30OdK/128/2020
pohľadávku veriteľa : Silverside, a. s. Plynárenská 7/B, Bratislava , IČO: 50 052 560 vo výške : 528,05 €
doručenú po základnej prihlasovacej lehote.
JUDr. Jaromír Valent - správca, zn.spr. 1149
V Nových Zámkoch dňa 10.7.2020
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K054853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 702, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/127/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23Odk/127/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, správca dlžníka Erika Kovácsová, nar.
11.03.1964, bytom Mužla 702, 943 52 Mužla, sp. zn. 23OdK/127/2020 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do
zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ – WM Consulting & Communication, s.r.o., Žilinská cesta 130, 921 01 Piešťany, SR, IČO:34127798
Prihlásená suma – 1563,36 €
V Nitre, dňa 10.07.2020
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K054854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oliver Rangel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1748/5, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/23/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/23/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
V súlade s ustanovením § 167n ods. 1 a § 167o ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“), a primeraného použitia príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“), ako správca vyhlasujem dražbu
majetku dlžníka: Oliver Rangel, nar. 02.09.1981, bytom: Lipová 1748/5, 947 01 Hurbanovo (ďalej len „dlžník“),
zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka uverejneného v Obchodnom vestníku č. 113/2019 zo
dňa 13.06.2019 pod č. K050749.
1. Dražobník a navrhovateľ dražby:

JUDr. Marian Dobiš
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1676

správca dlžníka:

JUDr. Marian Dobiš
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Oliver Rangel, nar. 02.09.1981

bytom: Lipová 1748/5, 947 01 Hurbanovo
2. Miesto konania dražby:

sídlo správcu: Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
kancelária na 1. poschodí

3. Dátum a čas otvorenia dražby:

04.08.2020, o 09:00 hod.

Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 30 minút pred začiatkom dražby.
Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné, ktoré je 3,32,-EUR na osobu.
4. Opakovanie dražby:

prvá dražba (I. kolo)

5. Označenie predmetu dražby:
typ súpisovej
parcela
zložky
druh pozemku
registra
výmera
nehnuteľná
zastavaná plocha a
vec
nádvorie
C
586
nehnuteľná
vec
záhrada
C
345
nehnuteľná
vec
záhrada
C
804
typ súpisovej
zložky
popis stavby
nehnuteľná
Rodinný dom postavený na pozemku reg. "C"
vec
parc. č. 864, evidovanom na LV. č 846

č.
štát, obec
kat. územie
LV
SR,
Hurbanovo
Hurbanovo
846
SR,
Hurbanovo
Hurbanovo
846
SR,
Hurbanovo
Hurbanovo
846
súpisné
kat.
číslo
štát, obec územie
s
SR,
1748
Hurbanovo Hurbanovo

parc. č.

spoluvlastnícky
podiel

864

1/2

863

1/2

865
1/2
č.
spoluvlastnícky
LV adresa
podiel
Hurbanovo č.
846 1748/5
1/2

6. Opis predmetu dražby:
Samostatne stojaci dom s predzáhradkou, dvorom a záhradou. Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Hurbanovo
v lokalite kde je individuálna bytová výstavba rodinných domov. Ku stavbe neprináležia parkovacie plochy.
Parkovanie je umožnené vo dvore a pred domom na miestnej komunikácii. Stavba vyžaduje rozsiahlu opravu,
obytné miestnosti sú orientované na juh a juhovýchod. Pozemky sa nachádzajú v lokalite určenej pre bytovú
výstavbu rodinný domov vo vhodnom prostredí neďaleko centra. Ide o oblasť bytovej výstavby v lokalite mimo
centra mesta Hurbanovo so základným občianskym vybavením. Pozemky s kompletnou technickou vybavenosťou
sú prístupné s dobrou úpravou ciest. Doprava okolo nehnuteľností – bežná dosiahnuteľnosť /peší/ k zástavkám
autobusu.
Stavba je umiestnená v oplotenom dvore. Ide o prízemný trojizbový rodinný dom. Základe – betónové- objekt bez
betónového podlažia a bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál (plná) v skladobnej hr. nad 40 do
50 cm; deliace konštrukcie – tehlové (priečkovky), vodorovné nosné konštrukcie – stropy – prevažné s rovným
podhľadom drevené trámové, schodisko – mäkké drevo bez postupníc, stecha – krovy – väznicové valbové,
stanové, krytiny strechy na krove – pálené škridlové obyčajné jednodrážkové, klampiarske konštrukcie strechy –
z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, fasádne omietky – striekaný brizolit, vnútorné omietky – vápenné
štukové hladké, vnútorné obklady – prevažnej časti kúpelne min. nad. 1,35 výšky, vaňa liatinová, kuchyne min. pri
sporáku a dreze Sporák a drez odmontovaný, výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené, okná
prevažne dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvovým zasklením, podlahy obytných miestností –
palubovky, dlažby a podlahy ostatných miestností prevažne z cementového poteru, vnútorné rozvody kanalizácie
– liatinové a kameninové potrubie, vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia (bez rozvádzačov) –
svetelná, motorická, elektrický rozvádzač s poistkami, rozvod zemného plynu, plynové kachle sú odmontované,
miestami je poškodená palubová podlaha a vnútorné omietky.
Na nehnuteľnostiach sa nachádza studňa. Rodinný dom bol zásobený vodou zo studne. Nakoľko dom už viac
rokov nie je užívaný, prípojka vody je pravdepodobne nefunkčná rovnako ako kanalizácia, čo je zohľadnené
v konečnej cene určenej znaleckým posudkom. Na nehnuteľnostiach sa taktiež nachádza vonkajšia podzemná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pivnica.
7. Označenie práv a záväzkov na predmete dražby:
Správcovi nie sú známe žiadne práva a záväzky viaznuce na predmete dražby, ktoré podstatným spôsobom
ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby.
8. Hodnota majetku určená znaleckým posudkom:

24.750,- EUR

9. Najnižšie podanie:

24.750,- EUR

10. Minimálne prihodenie:

500,- EUR

11. Dražobná zábezpeka:

7.425,- EUR

12. Spôsob a lehota zloženia dražobnej zábezpeky:
1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet správcu vedeného pre účely konkurzu dlžníka vo formáte IBAN:
SK23 1111 0000 0010 3812 9007 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, pred konaním dražby.
2. V hotovosti v mieste konania dražby.
3. Notárska úschova.

Dražobná zábezpeka musí byť v plnej výške zložená
najneskôr k momentu začiatku prezentácie účastníkov dražby.

niektorým

z vyššie

uvedených

spôsobov

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
13. Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet správcu.
2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúca notársku úschovu.
14. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, na ním určený účet a to bez
zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny
dosiahnutej vydražením.
15. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej dražbou:
Vydražiteľ je povinný doplatiť cenu dosiahnutú vydražením na účet správcu vedeného pre účely konkurzu dlžníka
vo formáte IBAN: SK23 1111 0000 0010 3812 9007 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky do 15 dní od skončenia dražby.
16. Dátum a čas obhliadky predmetu dražby:
Obhliadku predmetu dražby je možné vykonať v dňoch 28.07.2020 o 11:00 hod a 29.07.2020 o 10:00. Vykonanie
obhliadky je nutné dohodnúť so správcom na tel. č. 0915 342 848 najneskôr v deň predchádzajúci dňu obhliadky.
17. Podmienky účasti na dražbe:
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Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené ZoDD a dostavila sa s cieľom urobiť
podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím,
z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle ZoDD a ktoré
pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
a. doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 ZoDD
c. doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
d. v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – výslovné splnomocnenie udelenie za účelom účasti
na dražbe s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí
výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe.

18. Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Správca mu odovzdá predmet dražby a listiny, ktoré
osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Správca s ním spíše
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Všetky náklady spojené s prevodom draženého majetku znáša
vydražiteľ.
19. Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára: JUDr. Jarmila Kováčová, notár, so sídlom Boženy
Němcovej 13, 949 01 Nitra
20. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 ZoDD:
(§ 21 ods. 2 ZoDD) V prípade, ak boli porušené ustanovenia 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 zákona).
(§ 21 ods. 3 ZoDD) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4 ZoDD) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5 ZoDD) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku
dňu príklepu.
(§ 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 Nitre, dňa 10.07.2020
JUDr. Marian Dobiš, správca
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K054855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiří Svoboda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronské Kosihy 56, 935 27 Hronské Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/170/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/170/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Kulich, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S1351, so sídlom kancelárie L.
Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, ako konkurzný správca dlžníka Jiří Svoboda, nar. 15.04.1959, bytom Hronské
Kosihy 56, 935 27 Hronské Kosihy, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra
pod spisovou značkou 30OdK/170/2020, 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 30OdK/170/2020 S1351 v kancelárii správcu:
Ing. Jozef Kulich, L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0903 427 890 alebo e-mailom na kulichj@mail.t-com.sk .
V Nových Zámkoch dňa 10.07.2020
Ing. Jozef Kulich, správca

K054856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiří Svoboda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronské Kosihy 56, 935 27 Hronské Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/170/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/170/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka Jiří Svoboda, nar. 15.04.1959, bytom Hronské Kosihy 56, 935 27 Hronské
Kosihy, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra č. 30OdK/170/2020 – 29 zo
dňa 30.06.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 129/2020 dňa 07.07.2020, vyhlásený konkurz a bol som
ustanovený za správcu konkurznej podstaty.
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the trustee of the debtor Jiří Svoboda, birth date: 15.04.1959,
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residence: Hronské Kosihy 56, 935 27 Hronské Kosihy, Slovak republic, my duty is to inform you, that by
Resolution of District Court Nitra no. 30OdK/170/2020 – 29 of 30th of June 2020, published in the Commercial
Bulletin No. 129/2020 dated 7th of July 2020, was declared bankruptcy of the bankrupt and the District Court Nitra
simultaneously appointed me as bankruptcy trustee.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§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
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision shall be considered the
day following the day after the judicial decision was published in the Commercial Bulletin. (§167a ods. 3 BRA
regarding 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 substance 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. 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).
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 execute the right to
vote. The enrollment of such claim into the list of the claims is published by the trustee in the Commercial Bulletin
with stating the creditor and the registered sum (§167l sec. 3 BRA).
Ak si zabezpečený veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v konkurze neprihlási, je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené
pre nepoctivý zámer dlžníka. (§166c ods. 2 ZKR).
If secured creditor does not register his secured claim, then he is entitled to claim satisfaction of the secured claim
only from the subject of security rights unless debt relief has been abolished for dishonest intent of the debtor
(§166 sec. 2 BRA).
Prihláška
musí
byť
podaná
na
predpísanom
tlačive
ktorá
sa
nachádza
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form which can be found on https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?init=true and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The documents, which prove the stated facts must be attached to the claim. The creditor, who is accounting unit,
determines in the application a statement, whether he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
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 the list of submissions without undue delay after the end of the basic registration period to the
court along with his statement, which submissions he thinks that shouldn´t be taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions are
considered as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will also notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which must be applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor supplemented (§ 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 čl. 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic, according to the articles of amendment 40 of the Direction of the EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015.
V Nových Zámkoch dňa 10.07.2020/ In Nové Zámky on 10th of July 2020
Ing. Jozef Kulich, správca /trustee

K054857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Georgina Feketeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľské Úľany 102, 935 82 Ipeľské Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/103/2020 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/103/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Insolvencia, k. s., správca úpadcu Georgina Feketeová, nar. 29.05.1966, bytom Ipeľské Úľany 102, 935 82
Ipeľské Úľany, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 167l ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznámenie o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty veriteľa:
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Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, Bratislava, s celkovou výškou prihlásenej sumy
5.204,66 EUR.
Insolvencia, k. s.

K054858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szikszai Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 775/118, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/170/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/170/2020
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 dlžníka Ildikó Szikszai, nar. 05.12.1968, bytom Obchodná 775/118, Nesvady, oznamujem,
že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra č. 27OdK/170/2020 - 18 zo dňa 02.07.2020,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 130/2020 dňa 08.07.2020, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za
správcu konkurznej podstaty.
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the trustee of the debtor Ildikó Szikszai, birth date
05.12.1968, residence Obchodná 775/118, Nesvady, Slovak republic, my duty is to inform you, that by
Resolution of District Court Nitra no. 27OdK/170/2020 – 18 of 2nd of July 2020, published in the Commercial
Bulletin No. 130/2020 dated 8th of July 2020, was declared bankruptcy of the bankrupt and the District Court Nitra
simultaneously appointed me as bankruptcy trustee.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§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
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision shall be considered the
day following the day after the judicial decision was published in the Commercial Bulletin. (§167a ods. 3 BRA
regarding 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 substance 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. 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).
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 execute the right to
vote. The enrollment of such claim into the list of the claims is published by the trustee in the Commercial Bulletin
with stating the creditor and the registered sum (§167l sec. 3 BRA).
Ak si zabezpečený veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v konkurze neprihlási, je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené
pre nepoctivý zámer dlžníka. (§166c ods. 2 ZKR).
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If secured creditor does not register his secured claim, then he is entitled to claim satisfaction of the secured claim
only from the subject of security rights unless debt relief has been abolished for dishonest intent of the debtor
(§166 sec. 2 BRA).
Prihláška
musí
byť
podaná
na
predpísanom
tlačive
ktorá
sa
nachádza
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form which can be found on https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?init=true and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The documents, which prove the stated facts must be attached to the claim. The creditor, who is accounting unit,
determines in the application a statement, whether he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the 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).
The trustee submits the list of submissions without undue delay after the end of the basic registration period to the
court along with his statement, which submissions he thinks that shouldn´t be taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions are
considered as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will also notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which must be applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor supplemented (§ 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 čl. 40 Nariadenia 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
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Slovak Republic, according to the articles of amendment 40 of the Direction of the EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015.
V Nových Zámkoch dňa 10.07.2020/ In Nové Zámky on 10th of July 2020
Ing. Jozef Kulich, správca /trustee

K054859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szikszai Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 775/118, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/170/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/170/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Kulich, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S1351, so sídlom kancelárie L.
Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, ako konkurzný správca dlžníka Ildikó Szikszai, nar. 05.12.1968, bytom
Obchodná č. 775/118, Nesvady, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra pod
spisovou značkou 27OdK/170/2020, 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 27OdK/170/2020 S1351 v kancelárii správcu:
Ing. Jozef Kulich, L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0903 427 890 alebo e-mailom na kulichj@mail.t-com.sk .
V Nových Zámkoch dňa 10.07.2020
Ing. Jozef Kulich, správca

K054860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Georgina Feketeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľské Úľany 102, 935 82 Ipeľské Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/103/2020 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/103/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Insolvencia, k. s., správca úpadcu Georgina Feketeová, nar. 29.05.1966, bytom Ipeľské Úľany 102, 935 82
Ipeľské Úľany, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 167l ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznámenie o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej
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prihlasovacej lehoty veriteľa:
Svetozár Boor, bytom Partizánska 11, 907 01 Myjava, s celkovou výškou prihlásenej sumy 24.916,53 EUR.
Insolvencia, k. s.

K054861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Ledecky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna ulica 1182/8, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/177/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/177/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Erik Štorek, súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Gábor Ledecky, nar. 24.06.1980,
bytom Pribeta, Lúčna ulica č. 1182/8, podnikajúci pod obchodným menom Gábor Ledecky, so sídlom Pribeta,
Lúčna č. 1182/8, IČO: 44674538, týmto oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Bezručova 16, Nové Zámky na 2. poschodí, a to pondelok až štvrtok v pracovnom čase od
08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod a v piatok od 08:00 do 14:00 hod s tým, že termín nahliadnutia
do spisu je potrebné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0950 183 264.

V Nových Zámkoch dňa 10.7.2020
Mgr. Erik Štorek, správca

K054862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Georgina Feketeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľské Úľany 102, 935 82 Ipeľské Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/103/2020 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/103/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Insolvencia, k. s., správca úpadcu Georgina Feketeová, nar. 29.05.1966, bytom Ipeľské Úľany 102, 935 82
Ipeľské Úľany, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Svetozár Boor, bytom Partizánska 11, 907 01 Myjava, s celkovou výškou prihlásenej sumy 24.916,53 EUR,
zabezpečená pohľadávka do sumy zabezpečenia 10.290,11 EUR.
Pozemky
Číslo
zložky
1.
2.

Druh
pozemku
Zast. plocha a
nádvorie
Záhrada

LV

Výmera
v m2
118

Podiel

21

Parcela
Registra C
204

1/2

Katastrálne
územie
Ipeľské Úľany

Súpisová
hodnota
800,00

21

205

1374

1/2

Ipeľské Úľany

3.200,00
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Stavby
Číslo
zložky
3.

Druh stavby

LV

Rodinný dom

21

Postavené
na parcele
204

Súpisné číslo

Podiel

102

1/2

Katastrálne
územie
Ipeľské Úľany

Súpisová hodnota
16.000,00

Insolvencia, k. s, správca

K054863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ledecky Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 1182/8, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/177/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/177/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka: dlžníka Gábor Ledecky, nar. 24.06.1980, bytom Pribeta, Lúčna ulica č.
1182/8, podnikajúci pod obchodným menom Gábor Ledecky, so sídlom Pribeta, Lúčna č. 1182/8, IČO: 44674538,
podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) Zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške
dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy,
v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávok na bankový účet vedený banka Slovenská sporiteľňa, a.s., pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je
potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32
odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt verejnej správy
podľa osobitného predpisu.

Číslo účtu: IBAN SK60 0900 0000 0051 7170 3109

V Nových Zámkoch dňa 10.7.2020
Mgr. Erik Štorek, správca

K054864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Bertok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 530, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/77/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/77/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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lehoty

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Tibor Bertok nar. 17.09.1965, bytom Chotín 530,
946 31 Chotín týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje,
že dňa 09.07.2020 si prihlásil po základnej prihlasovacej lehote veriteľ RAMIRENT spol. s r.o.v zast.
Advokátska kancelária Lebovič.s.r.o. Tomašikova10/B
Bratislava nezabezpečenú pohľadávku, ktorá bola do
zoznamu pohľadávok zapísaná pod por. č.65.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K054865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Vincze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studená strana 815/32, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/176/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/176/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K054866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Vincze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studená strana 815/32, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/176/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení
Ing. Mária Budniková-správca konkurznej podstaty dlžníka Roland Vincze, nar.03.04.1980, bytom Studená strana
815/32, 946 03 Kolárovo, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01 Komárno
v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení / ďalej len ZKR/ zverejňuje
číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu na popretie pohľadávky. Účet je vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Nitra, číslo účtu je: IBAN
SK37 0900 0000 0051 1249 4044
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V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,- Eur. Kauciu je možné zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každú popretú pohľadávku, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktorú môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K054867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aeolus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 449 069
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2020 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca úpadcu podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods.21 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK54 0900 0000 0050
2943 3996, ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Nitre, dňa 10.07.2020

K054868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Czita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Trávnik, Hlavná 50, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/106/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/106/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Renáta Czita, nar.: 16.08.1974, bytom Obecný úrad Trávnik, Hlavná 50,
946 19 Trávnik, spis. zn. 29OdK/106/2020, v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR, týmto zverejňuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené a do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky:
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Veriteľ: Stavebné bytové družstvo Komárno, Zimná 16, 945 01 Komárno, IČO: 00 170 984
Prihlásená suma spolu: 28.498,80 EUR
Dátum zápisu: 08.07.2020

V Nitre, dňa 08.07.2020
JUDr. Marek Ďuran, správca

K054869
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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov.
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, týmto zvoláva schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2
a ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorá sa bude konať dňa 07.08.2020 o 11,00 hod. v kancelárii správcu na adrese:
Pekárska 11 , 917 01 Trnava, 1. poschodie.
Program schôdze veriteľov :
1. Prezencia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba veriteľského výboru
3. Záver
Prezencia veriteľov sa uskutoční pred schôdzou veriteľov od 10.30 hod do 11.00 hod..
Pri prezencii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia výpis
z Obchodného registra a štatutárny orgán právnickej osoby alebo jej člen predloží doklad totožnosti, a
zástupcovia veriteľov- fyzických a právnických osôb predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
a doklad totožnosti.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K054870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Solčianska Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Sľažany 646, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1974
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Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/173/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/173/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Simona Solčianska, nar. 28.11.1974,
bytom Dolné Sľažany 646, 951 71 Sľažany týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu
úpadcu vedeného pod sp. zn. 31OdK/173/2020 S1719 nahliadať v kancelárii správcu SNP 56, 934 01 Levice,
Slovenská republika, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 14:30
hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 905 948 699 alebo
prostredníctvom e-mailu na levice@gbkr.sk. Samotné nahliadanie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K054871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Solčianska Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Sľažany 646, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1974
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/173/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/173/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Simona Solčianska, nar. 28.11.1974,
bytom Dolné Sľažany 646, 951 71 Sľažany týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZKR“), zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK83 5600 0000
0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§ 167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
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pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K054872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Špargelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1534/66, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/105/2020 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/105/2020
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

Mgr. Peter Páll, správca dlžníka: Andrea Špargelová, nar. 27.03.1976, bytom: Štúrova 1534/66, 941 11
Palárikovo, počas svojej funkcie správcu zistil v zmysle ust. §-u 166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku. Na základe týchto skutočností, správca v zmysle ust. §-u 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz na majetok dlžníka: Andrea Špargelová, nar. 27.03.1976, bytom: Štúrova 1534/66, 941 11
Palárikovo, sp. zn. 23OdK/105/2020 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Andrea Špargelová, nar. 27.03.1976, bytom:
Štúrova 1534/66, 941 11 Palárikovo, sp. zn. 23OdK/105/2020 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre dňa 10.07.2020
Mgr. Peter Páll, správca

K054873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Solčianska Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Sľažany 646, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1974
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/173/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/173/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Simona Solčianska, nar. 28.11.1974, bytom Dolné Sľažany 646, 951 71 Sľažany (ďalej len „Dlžník“),
Vám oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31OdK/173/2020 zo dňa 02.07.2020 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a za správcu ustanovil G & B KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom SNP 56, 934 01 Levice, Slovenská republika.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor: Simona Solčianska, date of birth: 28.11.1974, residency at Dolné Sľažany 646, 951
71 Sľažany, Slovenská republika (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the
District Court Nitra, proc. no: 31OdK/173/2020 dated as of 2nd of JULY 2020 the bankruptcy procedure was
declared on the Debtor’s estate and the trustee G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. residency of
the office at SNP 56, 934 01 Levice, Slovak republic, mark of trustee S1719 was appointed.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 09.07.2020.
The bankruptcy proceedings came into effect on 9th of JULY 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 a v jednom na
súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating
whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account
books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
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office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Regulation (EU)
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K054874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEC SK a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 684 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/37/2017 S-1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/37/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu SATEC SK a.s., IČO: 36 684 961, so sídlom Novozámocká 102, 949 05
Nitra, sp.zn. 31K/37/2017, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, ktorým je veriteľský výbor,
vyhlasujem
I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu.
Predmetom speňaženia sú hnuteľné veci – zásoby, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 87/2018 dňa
07.05.2018 a doplnené v Obchodnom vestníku č. 249/2018 dňa 31.12.2018 nasledovne:
Popis majetku
Zásoby – centrálny sklad
Zásoby – colný sklad

Súpisová hodnota
238 114,65 EUR
61 885,35 EUR

(ďalej spolu aj ako „zásoby“). Súpisová hodnota zásob je uvedená bez DPH, v prípade zásob – colný sklad bez
DPH a bez cla, ktoré bude záujemca povinný zaplatiť v súvislosti s uvoľnením zásob z colného skladu.
Predmet VPK, zásoby - centrálny sklad aj zásoby - colný sklad sa speňažujú jednou zmluvou ako súbor
majetku podľa nižšie uvedených podmienok:
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1. Záväznú ponuku na súbor majetku záujemca doručí do kancelárie správcu: Obchodná 2, 811 06
Bratislava v zalepenej obálke s označením „SATEC SK – VPK – zásoby - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na
predkladanie záväzných ponúk je 14 dní, počíta sa od prvého dňa nasledujúceho po zverejnení inzerátu
v Obchodnom vestníku a uplynie posledný deň lehoty o 15:00 hodiny. V prípade ak posledný deň lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, posledným dňom lehoty je nasledujúci
pracovný deň)

2. Záväzné ponuky musia byť fyzicky doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk; záväzné ponuky, ktoré nebudú fyzicky doručené včas sa nebudú považovať za doručené.

3. Záujemca v záväznej ponuke uvedie: obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO/rodné číslo,
aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, občan – nepodnikateľ predloží
fotokópiu platného občianskeho preukazu a zároveň uvedie návrh kúpnej ceny na súbor majetku
jednou sumou. Záväzná ponuka musí byť podpísaná záujemcom, v prípade obchodnej spoločnosti
štatutárnym zástupcom podľa výpisu z obchodného registra; v prípade podpísania záväznej ponuky
splnomocnenou osobou, musí byť v obálke priložené splnomocnenie a podpis splnomocniteľa na
splnomocnení musí byť úradne overený.

4. Minimálna ponúkaná kúpna cena v I. kole VPK je príslušným orgánom stanovená ako 50% súpisovej
hodnoty zásob.

5. Záujemca, ktorý doručí záväznú ponuku správcovi je povinný uhradiť kauciu (finančnú zábezpeku) vo
výške 3.000,- eur na účet správcu číslo: SK78 0200 0000 0030 0794 2256 vedený vo VÚB, a.s., ako
variabilný symbol uvedie právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ svoje IČO, fyzická osoba
nepodnikateľ svoje rodne číslo. Kaucia musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk, doklad o uhradení kaucie je súčasťou záväznej ponuky.

6. Záujemca v záväznej ponuke uvedie taktiež číslo účtu, na ktorý mu správca vráti zloženú kauciu. Na
obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, resp. budú doručené v rozpore s podmienkami
VPK nebude správca prihliadať.

7. Kúpna cena a DPH:
· v prípade ak záujemca je platca DPH, navrhovaná kúpna cena sa považuje za cenu bez DPH; v kúpnej
zmluve správca pripočíta k navrhovanej cene príslušnú sadzbu DPH;

·

v prípade, ak záujemca nie je platca DPH, navrhovaná kúpna cena je konečná; pre vyhodnotenie ponúk
a pre porovnanie predložených návrhov kúpnej ceny vstupuje navrhovaná kúpna cena po odpočítaní
príslušnej sadzby DPH.

8. Záujemcovia berú na vedomie, že za časť zásob, a to za zásoby v colnom sklade, bude víťazný záujemca
po uzatvorení kúpnej zmluvy so správcom a pred uvoľnením zásob v colnom sklade do voľného obehu
povinný zaplatiť clo. Záujemca zohľadní budúce náklady na zaplatenia cla za zásoby v colnom sklade pri
predkladaní záväznej ponuky.
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9. Záujemcovia rovnako berú na vedomie, že správca speňažuje zásoby v stave, v akom sa nachádzajú,
teda v stave v akom „stoja a ležia“ ; stav zásob si záujemcovia majú možnosť overiť obhliadkou.

10. Bližšie informácie o speňažovaných zásobách prípadne obhliadku zásob je možné dohodnúť mailom na
adrese petrova@zvarapartners.eu alebo telefonicky na tel.čísle +421 903 559 098.

11. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu; o otváraní obálok správca
upovedomí príslušný orgán. VPK správca vyhodnotené do 5 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok
a s vyhodnotením oboznámi príslušný orgán.

12. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predloží najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, avšak po
schválení príslušným orgánom. V prípade, ak príslušný orgán najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu odmietne
ako neprimerane nízku, správca verejné ponukové konanie zopakuje. Víťazným sa stane záujemca, ktorý
predloží najvyššiu kúpnu cenu, ktorú ako primeranú schváli príslušný orgán.

13. Záujemca, ktorý doručí správcovi záväznú ponuku a uhradí kauciu berie na vedomie a súhlasí s tým, že
v prípade, ak ho správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy, kúpnu zmluvu bezdôvodne odmietne
uzatvoriť, uhradená kaucia (finančná zábezpeka) prepadne v prospech úpadcu ako pokuta za zmarenie
VPK.

14. Správca je oprávnený z dôvodu neprimeranosti ponúkanej kúpnej ceny záväzné ponuky odmietnuť.

15. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú kauciu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní neboli úspešní.

16. Predložením záväznej ponuky záujemca výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami VPK.

Mgr. Peter Zvara, správca

K054875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Gabriel Hentek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Csokonaiho 115/4, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/104/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/104/2020
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27OdK/104/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Gabriel Hentek, nar. 12.10.1982, bytom Komárno, Csokonaiho č. 115/4, podnikajúci
pod obchodným menom: Gabriel Hentek, so sídlom Komárno, Csokonaiho č. 115/4, IČO: 43183310 oznamujem,
že som do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovej lehoty a to
pohľadávku veriteľa Roman Jamriška, bytom Malá Iža 34, Komárno v celkovej sume 15.026,42 €.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K054876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Kollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 776/8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/114/2020 S 1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/114/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mária Budniková- správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslava Kollárová, nar. 01.12.1948, bytom
Gazdovská 776/8, 945 01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, Kancelária Komárno, Župná 14, 945
01 Komárno týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka, priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu
podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, na základe poskytnutej
súčinnosti dlžníka zo dňa 02.06.2020, ako i z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslava Kollárová, nar.01.12.1948, bytom
Gazdovská 776/8, 945 01 Komárno po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v
zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamuje, že
sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslava Kollárová, nar.01.12.1948, bytom Gazdovská 776/8, 945 01
Komárno končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miroslava Kollárová, nar.01.12.1948, bytom Gazdovská
776/8, 945 01 Komárno v zmysle § 167 v ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení zrušuje.
Ing. Mária Budniková

K054877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Červenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Kráľa Gejzu I. 65/16, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/171/2020 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/171/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca dlžníka Pavol Červenák, nar. 10.01.1990, bytom: Nám.
Kráľa Gejzu I. 65/16, 935 56 Mýtne Ludany, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Červenák, s
miestom podnikania Námestie Kráľa Gejzu I. 65/16, 935 56 Mýtne Ludany, IČO: 51 040 573 v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 23OdK/171/2020, 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: Školská 13, 936 01
Šahy 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, elektronickou poštou na e-mailovú adresu: dobos.spravca@gmail.com, prípadne telefonicky na:
+421 904 557 344
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca

K054878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Červenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Kráľa Gejzu I. 65/16, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/171/2020 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/171/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca dlžníka: Pavol Červenák, nar. 10.01.1990, bytom: Nám.
Kráľa Gejzu I. 65/16, 935 56 Mýtne Ludany, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Červenák, s
miestom podnikania Námestie Kráľa Gejzu I. 65/16, 935 56 Mýtne Ludany, IČO: 51 040 573 v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 23OdK/171/2020, týmto zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka,
na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre popretie pohľadávky - číslo účtu je: IBAN: SK58
0900 0000 0051 7127 3823 vedený v Slovenskej sporiteľni, 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.

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca.
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K054879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Červenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Kráľa Gejzu I. 65/16, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/171/2020 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/171/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca Pavol Červenák, nar. 10.01.1990, bytom: Nám. Kráľa Gejzu I. 65/16, 935 56 Mýtne Ludany,
podnikajúci pod obchodným menom Pavol Červenák, s miestom podnikania Námestie Kráľa Gejzu I.
65/16, 935 56 Mýtne Ludany, IČO: 51 040 573 oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného
súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/171/2020 zo dňa 02.07.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 130/2020 zo dňa
08.07.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA.
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 Pavol Červenák, born on 10.01.1990,
permanent adress Nám. Kráľa Gejzu I. 65/16, 935 56 Mýtne Ludany, Business name Pavol Červenák
Registered seat Námestie Kráľa Gejzu I. 65/16, 935 56 Mýtne Ludany, Identification number 51 040 573, our
duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Nitra, No. 23OdK/171/2020 on the
02.07.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 130/2020 from 08.07.2020 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and appointed PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA 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)
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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).
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.

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca / trustee
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K054880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Kozlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 13/16, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/173/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/173/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Branislav Kozlík, nar. 14.11.1972, bytom, Dunajská č. 13/16, 949 11
Nitra – Diely, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 27OdK/173/2020 týmto o z n
a m u j e m, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany, a to v nasledovných úradných hodinách:
Pondelok – Piatok: 10:00 - 16:00
Termín nahliadnutia prosím
lukas.grezdo@gmail.com

vopred

dohodnúť

na

tel.

čísle:

+ 421 903 215 770

alebo

e-mailom:

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K054881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Kozlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 13/16, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/173/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/173/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Branislav Kozlík, nar. 14.11.1972, bytom, Dunajská č. 13/16, 949 11
Nitra – Diely, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 27OdK/173/2020 týmto
v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií o z n a m u j e m číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom
popretia pohľadávok veriteľom.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K054882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1751 / 24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/211/2019 S1553
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/211/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o uplatnení práva vykúpiť majetok dlžníka z konkurznej podstaty
V konkurznej veci navrhovateľa/dlžníka: Július Szabó, nar. 12.05.1949, bytom Štefánikova 1751/24, 943 01
Štúrovo, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“) vednej pod spisovou značkou 30OdK/211/2019 si v zmysle § 167r
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) uplatnil
právo vykúpiť obydlie dlžníka z konkurznej podstaty príbuzný v priamom rade – Dlžníkov vnuk. Znalecký posudok
podľa tohto ustanovenia ZKR nie je potrebné predkladať.
Obydlie Dlžníka je zapísané súpise majetku všeobecnej konkurznej podstaty zverejnenom vo vydaní Obchodného
vestníka č. 67/2020 zo dňa 06.04.2020 pod K029737 ako: Dátum zapísania: 30.03.2020, Zabezpečovacie právo:
Nie, Sporný zápis: Nebol vykonaný, Dôvod zápisu: § 167h ZKR, List vlastníctva č. 930 – Okres: Nové Zámky,
Obec: Svodín, Katastrálne územie: Nemecký Svodín, Por. č. 73., Por. č. v zozname majetku dlžníka 2256.,
Súpisné číslo 774, Na parcele číslo: 142/3, popis stavby: Rodinný dom, Spoluvlastnícky podiel 1/2, súpisová
hodnota v EUR: 15.000,00.
Dlžníkov vnuk uplatnil právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty listom zo dňa 10.07.2020 v sume
12.000 EUR. Súčasťou žiadosti o vykúpenie obydlia z konkurznej podstaty bol aj písomný súhlas Dlžníka s
vykúpením obydlia dlžníka z konkurznej podstaty zo dňa 10.07.2020. Z uvedeného dôvodu správca uzatvoril
kúpnu zmluvu s vnukom Dlžníka na sumu uplatnenú v žiadosti o vykúpenie obydlia z konkurznej podstaty dňa
10.07.2020, pričom nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
V Topoľčanoch dňa 11.07.2020
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K054883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Olšanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1984
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Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/16/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/16/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Ivana Olšanská, nar. 14.02.1984, bytom Ždiarska 2, 949 01 Nitra (ďalej len "dlžník"), v súlade s §
167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo
ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je súbor majetku
zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1 až 4; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 97/2019 zo dňa 22.05.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
pozemok
druh
Ostatná plocha
výmera v m²
585
štát
Slovenská republika
obec
Nitra
názov
katastrálneho
Nitra
územia
číslo listu vlastníctva
5421
parcelové číslo
7220/83
spoluvlastnícky
podiel
1/104
úpadcu
hodnota
zapisovaného
200,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
17.05.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
pozemok
druh
Záhrada
výmera v m²
188
štát
Slovenská republika
obec
Nitra
názov
katastrálneho
Nitra
územia
číslo listu vlastníctva
5414
parcelové číslo
7220/77
spoluvlastnícky
podiel
1/8
úpadcu
hodnota
zapisovaného
700,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
17.05.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
-
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-

súpisu

Súpisová zložka majetku č. 3
pozemok
druh
Záhrada
výmera v m²
200
štát
Slovenská republika
obec
Nitra
názov
katastrálneho
Mlynárce
územia
číslo listu vlastníctva
7605
parcelové číslo
328/40
spoluvlastnícky
podiel
1/8
úpadcu
hodnota
zapisovaného
750,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
17.05.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 4
pozemok
druh
Orná pôda
výmera v m²
2999
štát
Slovenská republika
obec
Nitra
názov
katastrálneho
Mlynárce
územia
číslo listu vlastníctva
7578
parcelové číslo
328/58
spoluvlastnícky
podiel
1/392
úpadcu
hodnota
zapisovaného
200,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
17.05.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Ivana Olšanská – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: vyžaduje sa.
Suma zálohy: Celá ponúkaná kúpna cena.
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy musí
záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej rodné číslo, a
ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZÁLOHA NEHNUTELNOSTI OLSANSKA“.
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Ponuka musí obsahovať:
- označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
- kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
- preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba predloží overenú fotokópiu preukazu
totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva kupujúceho
alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM,
- označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname
majetku určeného na predaj,
- návrh kúpnej ceny v eurách,
- doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
- čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi, nebude považovaná za
riadne podanú,
- označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi uhradenú
zálohu za kúpnu cenu,
- vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej lehote
víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená správcom ako
víťazná.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva
(poplatky súvisiace s overením podpisov na kúpnych zmluvách a správny poplatok v súvislosti s podaním
návrhu na vklad).
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
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Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K054884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pauček Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 298 / 9, 951 85 Skýcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/122/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/122/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca úpadcu : Marcel Pauček, nar. 15.07.1977, bytom Školská 298/9, 951 85
Skýcov, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Marcel Pauček s miestom podnikania Školská 298/9,
951 85 Skýcov, IČO: 33 403 961, SR, oznamuje (v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), že po základnej
prihlasovacej lehote si prihlásil pohľadávku veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35807598, Pribinova 25, 811 09
Bratislava, SR - v prihláške pohľadávky pod číslom: 1 – ako pohľadávka vo výške: 5602,80 Eur (istina 5602,80
Eur) je zapísaná u správcu ako pohľadávka číslo 30. Prihlásená pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok
pod spisovou značkou: 30OdK/122/2020 S – 1487.

K054885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Kálazi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 10/1276, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.2.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/224/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/224/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznamujem doručenie prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty , pohľadávka veriteľa OTP Banka
Slovensko a.s., prihláška zo dňa31.1.2020, prihlásená pohľadávka vo výške 3156,74 €
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K054886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Kálazi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 10/1276, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.2.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/224/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/224/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

V uvedenej konkurznej veci oznamujem, že podľa ust. § 167q ods. 3 v spojitosti s ust. § 167p ods. 2 Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov majetok úpadcu, zverejnený v súpise
majetku všeobecnej podstaty v obchodnom vestníku č. 24/2020 ako Iná majetková hodnota - obchodný podiel v
spoločnosti KB+R, s.r.o., Záhradná 1276/10, Dvory nad Žitavou 941 31, IČO 47 345 055, súpisová hodnota
majetku 1591,- € prestal podliehať konkurzu.

K054887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pauček Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 298 / 9, 951 85 Skýcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/122/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/122/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marcel Pauček, nar. 15.07.1977, bytom Školská
298/9, 951 85 Skýcov, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Marcel Pauček s miestom podnikania
Školská 298/9, 951 85 Skýcov, IČO: 33 403 961, SR, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo
správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s ustanovením zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p
ZoKR a v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje 1.
kolo ponukového konania na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej podstaty a to majetok zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 105/2020 zo dňa 3.6.2020 ako súpisová zložka majetku č.1 – motorové vozidlo zn.
DAEWOO Lanos, ŠPZ: ZM 916BM, Výrobné číslo: SUPTF69YDWW021623, , r.v.: 1998, druh paliva: Benzín,
farba: Zelená metalíza, KM: neuvedené, miesto uloženia: u dlžníka, stav: pojazdné, vlastníctvo: 1/1, súpisová
hodnota majetku: 500,00 Eur, majetok zaradený do všeobecnej podstaty.
Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp, MBA – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením: Spisová značka:
30OOdK/122/2020 S -1487 a výrazným označením „Ponukové konanie – Pauček - Auto – neotvárať“ v lehote do
14. dní od faktického zverejnenia tohto verejného ponukového konania v OV a to do 12,00 hod.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK 89 1111 0000 0010 5883 6446, VS: 0122, správa pre prijímateľa:
,,Pauček - ponukové konanie - auto“ , účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej
kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku a do poznámky pre prijímateľa uviesť
v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade fyzickej osoby svoje meno a priezvisko. Záujemca
je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť
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pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3/. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. 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, ktorá nesmie byť nižšia ako 100%
súpisovej hodnoty majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. V prípade,
ak záujemca uhradí zálohu vo vyššej sume ako predloží písomnú ponuku na túto ponuku sa nebude prihliadať.
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu, znáša záujemca.
Úspešný záujemca bude mať povinnosť do 10 od oznámenia výsledku VPK predložiť správcovi zmluvu na prevod
tohto majetku, v prípade nepredloženia zmluvy vo vyššie uvedenej lehote správca zabezpečí vypracovanie
zmluvy na náklady úspešného záujemcu.
7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Správca si vyhradzuje
oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu resp. zrušiť ponukové konanie.
8/. Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania
a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom pre toto verejné ponukové konanie
(podpis na tomto vyhlásení nie je potrebné úradne overovať).
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.
JUDr. Róbert HIPP, MBA

K054888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová ulica 194/56, 951 07 Čechynce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/61/2020 S 1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/61/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Mészáros, nar. 12.09.1974, bytom Lipová ulica 194/56, 951 07
Čechynce v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku z oddelenej podstaty
veriteľa SR-Daňový úrad Nitra a Slovenská konsolidačná, a.s..

Predmetom predaja je nasledovný súbor nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorý sa predáva ako jeden
celok, a to:

Súbor majetku - Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“
evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 3084 a to :
Parcela číslo: 2080/1, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 174m2, podiel: 1/16,
Parcela číslo: 2080/2, druh pozemku: vinica, vo výmere: 842m2, podiel: 1/16,
Parcela číslo: 2080/3, druh pozemku: vinica, vo výmere: 842m2, podiel : 1/16,
Parcela číslo: 2080/4, druh pozemku: záhrada, vo výmere : 174m2, podiel: 1/16,
Parcela číslo: 2080/5, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 21m2, podiel: 1/16,
Parcela číslo: 2080/6, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 29m2, podiel: 1/16,
Parcela číslo: 2080/7, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 8m2, podiel: 1/16,

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke s výrazným označením „KONKURZ č.k.: 30OdK/61/2020_3 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, JUDr. Tatiana Timoranská,
správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená 15 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania. Záväznú
ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky
správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a fotokópia
občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny predmet
ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania
v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za
najvýhodnejšiu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 242 €. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o
kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového
konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou
ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na celú
ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na nasledovný
bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK07 0900 0000 0051 5140 1381 variabilný
symbol: 30612020003

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na účet,
z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na účet, správa
vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento neúspešný záujemca
oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní odo dňa skončenia ponukového konania.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie zmluvy
uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak
Správca odmietne ponuku záujemcu z dôvodu nesplnenia podmienok ponukového konania, nemá záujemca,
ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s
jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä správne poplatky za vkladové
konanie bude znášať úspešný záujemca ponukového konania.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0918 907 247 alebo emailom: timoranska@akts.sk

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K054889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová ulica 194/56, 951 07 Čechynce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/61/2020 S 1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/61/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Mészáros, nar. 12.09.1974, bytom Lipová ulica 194/56, 951 07
Čechynce v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zo všeobecnej podstaty
v konkurze.

Predmetom predaja je nasledovný súbor nehnuteľného majetku – viníc vo vlastníctve dlžníka, ktorý sa predáva
ako jeden celok, a to:

a) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie:
Veľký Cetín, zapísané na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape zapísané na LV č. 880 a to :
·
·

Parcela číslo: 2641/1 , druh pozemku: vinica , vo výmere 1737m2, podiel: 1/8
Parcela číslo: 2641/2, druh pozemku: vinica ,vo výmere 1737m2, podiel 1/8

b) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Veľký Cetín, zapísané na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape zapísané na LV č. 927 a to :
·

Parcela číslo: 1881/1, druh pozemku: vinica, vo výmere: 2981m2, podiel: 1/252

c) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie:
Veľký Cetín, zapísané na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape zapísané na LV č. 3454 a to :
·

Parcela číslo: 1980/1, druh pozemku: vinica, vo výmere: 239m2, podiel: 1/6048

d) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie:
Veľký Cetín, zapísané na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape zapísané na LV č. 3467 a to :
·
·
·

Parcela číslo: 2478/2, druh pozemku: vinica, vo výmere: 283m2, podiel: 1/15120
Parcela číslo: 2481/1, druh pozemku: vinica, vo výmere: 684m2, podiel: 1/15120
Parcela číslo: 2481/3, druh pozemku: vinica, vo výmere: 25m2, podiel: 1/15120

e) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie:
Veľký Cetín, zapísané na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape zapísané na LV č. 361 a to :
·
·
·
·

Parcela číslo: 1940/1,
Parcela číslo: 1940/2,
Parcela číslo: 1940/3,
Parcela číslo: 1940/5,

druh
druh
druh
druh

pozemku: vinica, vo výmere:
pozemku: vinica, vo výmere:
pozemku: vinica, vo výmere:
pozemku: vinica, vo výmere:

1275m2, podiel: 1/144
595m2, podiel: 1/144
833m2, podiel: 1/144
1192m2, podiel: 1/144

f) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie:
Veľký Cetín, zapísané na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape zapísané na LV č. 91 a to :
·
·
·

Parcela číslo: 2243/1, druh pozemku: vinica, vo výmere: 130m2, podiel: 1/6048
Parcela číslo: 2537/1, druh pozemku: vinica, vo výmere: 730m2, podiel: 1/6048
Parcela číslo: 2538/1, druh pozemku: vinica, vo výmere: 772m2, podiel: 1/6048

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke s výrazným označením „KONKURZ č.k.: 30OdK/61/2020_1 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, JUDr. Tatiana Timoranská,
správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená 15 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania. Záväznú
ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky
správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a fotokópia
občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny predmet
ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania
v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za
najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 876 €. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o
kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového
konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou
ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na celú
ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na nasledovný
bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK07 0900 0000 0051 5140 1381 variabilný
symbol: 30612020001

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na účet,
z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na účet, správa
vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento neúspešný záujemca
oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní odo dňa skončenia ponukového konania.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie zmluvy
uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak
Správca odmietne ponuku záujemcu z dôvodu nesplnenia podmienok ponukového konania, nemá záujemca,
ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s
jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä správne poplatky za vkladové
konanie bude znášať úspešný záujemca ponukového konania.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0918 907 247 alebo emailom: timoranska@akts.sk

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K054890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová ulica 194/56, 951 07 Čechynce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1974
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. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/61/2020 S 1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/61/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Mészáros, nar. 12.09.1974, bytom Lipová ulica 194/56, 951 07 Čechynce v súlade
s ustanovením § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 2.
kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zo všeobecnej podstaty v konkurze.
Predmetom predaja je nasledovný súbor nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka , ktorý sa bude predávať ako jeden celok, a to:
1.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 358 a to :
Parcela číslo: 1503/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere: 549m2, podiel: 1/144
Parcela číslo: 1503/2, druh pozemku: záhrada, vo výmere 626m2, podiel:1/144
2.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu zapísané na LV č.
1990 a to :
Parcela číslo: 1285, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere 1694m2, podiel: 1/72,
Parcela číslo: 3087, druh pozemku: záhrada, , vo výmere: 147m2, podiel: 1/72,
Parcela číslo: 3088, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 2518m2, podiel:1/72,
Parcela číslo: 4386, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 3031m2, podiel: 1/72,
Parcela číslo:4387, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 4115m2, podiel:1/72,
Parcela číslo: 4802, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 18775m2, podiel: 1/72,
Parcela číslo: 5404, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 2787m2, podiel:1/72,
Parcela číslo: 5558, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 1219m2, podiel: 1/72,
Parcela číslo: 5559, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 803m2, podiel 1/72,
3.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 363 a to :
Parcela číslo: 715, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 2226m2, podiel: 1/36
4.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 521 a to :
Parcela číslo: 1503, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 23307m2, podiel: 1/144
5.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 1611 a to
:
Parcela číslo: 1203, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 723m2, podiel: 1/1008,
Parcela číslo: 1204, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 2014m2, podiel: 1/1008,
Parcela číslo: 1205, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 367m2, podiel: 1/1008,
Parcela číslo: 5330, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 1200m2, podiel: 1/1008,
Parcela číslo: 5331, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 4436m2, podiel: 1/1008,
Parcela číslo: 5332/1, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 1059m2, podiel: 1/1008
6.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 1612a to :
Parcela číslo: 1261, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 1396m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 4068, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 5726m2, podiel: 1/144
Parcela číslo: 5374, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 1540m2, podiel: 1/144,
7.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 1623a to :
Parcela číslo: 3334, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 417m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 3335, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 7876m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 3336, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 475m2, podiel: 1/144,
8.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 1770 a to
:
Parcela číslo:4848, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 35952m2, podiel: 1/252,
9.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
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na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 1772 a to
:
Parcela číslo: 3823, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 8143m2, podiel: 1/252
10. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č.1773 a to :
Parcela číslo: 1506, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 6211m2, podiel:1/16,
Parcela číslo: 1507, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 6309m2, podiel: 1/16,
Parcela číslo: 1508, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 12434m2, podiel: 1/16,
11. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č.3521 a to :
Parcela číslo: 3521, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 5747m2, podiel: 1/576,
12. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č.1775 a to :
Parcela číslo: 4043, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 13059m2, podiel: 1/16
Parcela číslo: 4044, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 6503m2, podiel: 1/16
Parcela číslo: 4045, druh pozemku, orná pôda, vo výmere: 6193m2, podiel: 1/16
13. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č.1776 a to :
Parcela číslo: 5393, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 4868m2, podiel: 1/112,
Parcela číslo: 5448, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 9512m2, podiel: 1/112,
14. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č.1924 a to :
Parcela číslo: 1170, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 2126m2, podiel: 1/6048,
Parcela číslo:1171, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 2021m2, podiel: 1/6048,
15. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č.1988 a to :
Parcela číslo: 5141/1, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 425m2, podiel: 1/144
Parcela číslo: 5141/2, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 637m2, podiel: 1/144
Parcela číslo: 5141/3, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 633m2, podiel: 1/144
Parcela číslo: 5142/1, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 6024m2, podiel: 1/144
Parcela číslo: 5142/2, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 9024m2, podiel: 1/144
Parcela číslo: 5142/3, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 9024m2, podiel: 1/144
16. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č.1989 a to :
Parcela číslo: 1451, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 3776m2, podiel: 1/108,
Parcela číslo: 1452, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 3910m2, podiel: 1/108,
Parcela číslo: 1453, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 3766m2, podiel: 1/108,
17. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č.2251 a to :
Parcela číslo: 1450, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 11304m2, podiel: 1/108,
18. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 2266 a to
:
Parcela číslo: 5556, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 531m2, podiel: 1/36,
Parcela číslo: 5557, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 892m2, podiel: 1/36
19. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 3454 a to
:
Parcela číslo: 1978, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 90m2, podiel: 1/6048,
Parcela číslo: 1979, druh pozemku: záhrada, vo výmere 83m2, podiel: 1/6048,
Parcela číslo: 1980/2, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 73m2, podiel: 1/6048,
20. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 3467 a to
:
Parcela číslo: 2478/1, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 91m2, podiel: 1/15120,
Parcela číslo: 2478/3, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 434m2, podiel: 1/15120,
Parcela číslo: 2478/4, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 23m2, podiel: 1/15120,
Parcela číslo: 2479, druh pozemku: ostatná plocha , vo výmere: 54m2, podiel: 1/15120,
Parcela číslo: 2480/2, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 42m2, podiel: 1/15120,
Parcela číslo: 2481/2, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 77m2, podiel: 1/15120,
21. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 3468 a to
:
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Parcela číslo: 2480/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vo výmere: 48m2, podiel: 1/15120
22. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 3517 a to
:
Parcela číslo: 1252, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 1349m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 3731, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 4960m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 4048, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 2705m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 4049, druh pozemku: orná pôda, vo výmere 16642m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 4488, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 5909m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 5324, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 4593m2, podiel: 1/144,
23. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 3518 a to
:
Parcela číslo: 4487, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 3582m2, podiel: 1/144,
24. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 3519 a to
:
Parcela číslo: 5358, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 3318m2, podiel: 1/144,
25. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 3520 a to
:
Parcela číslo: 1482, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 5337m2, podiel: 1/576,
Parcela číslo:4082, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 4967m2, podiel: 1/576,
Parcela číslo: 4083, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 1683m2, podiel: 1/576,
Parcela číslo: 4084, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 6467m2, podiel: 1/576,
26. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 361 a to :
Parcela číslo 1939/1, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 176m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 1939/2, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 88m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 1939/3, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 117m2, podiel:1/144,
Parcela číslo: 1939/4, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 59m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 1939/5, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 146m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 1940/4, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 341m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 1941/1, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 107m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 1941/2, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 261m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 1941/3, druh pozemku: záhrada, vo výmere:205m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 1941/4, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 78m2, podiel: 1/144,
Parcela číslo: 1941/5, druh pozemku: záhrada, vo výmere: 97m2, podiel: 1/144,
27. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 357 a to :
Parcela číslo: 5403, druh pozemku: trvalý trávny porast, vo výmere: 584m2, podiel: 1/48,
28. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 91 a to :
Parcela číslo: 2242, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 32m2, podiel: 1/6048,
Parcela číslo: 2245, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 19m2, podiel: 1/6048,
Parcela číslo: 2537/2, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 40m2, podiel: 1/6048,
Parcela číslo: 2538/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere: 40m2, podiel: 1/6048,
Parcela číslo: 2540/1, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 201m2, podiel: 1/6048,
Parcela číslo: 2540/2, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere: 141m2, podiel: 1/6048,
29. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nitra , obec: Veľký Cetín, katastrálne územie: Veľký Cetín, zapísané
na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 1774 a to
:
Parcela číslo: 5010, druh pozemku: orná pôda, vo výmere: 44451m2, podiel: 13/1008,

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená
výrazným označením „KONKURZ č.k.: 30OdK/61/2020_2 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

správcovi

v zalepenej

obálke s

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, JUDr. Tatiana Timoranská, správca, Podzámska 32,
940 02 Nové Zámky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená 15 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len
jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
- Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra
Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a fotokópia občianskeho preukazu
záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise
z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania v znení predloženom
správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 4495 €. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku
vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za
víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na celú ponúknutú cenu za predmet
ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na nasledovný bankový účet a to:
·
na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK07 0900 0000 0051 5140 1381 variabilný symbol: 30612020002
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.
Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na účet, z ktorého bola zaplatená.
V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú
zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní odo dňa skončenia ponukového konania.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 10 dní
od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu ponukového konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania
ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto
verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu z dôvodu nesplnenia
podmienok ponukového konania, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré
vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä správne poplatky za vkladové konanie bude znášať úspešný
záujemca ponukového konania.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca kontaktovať správcu na t.č.:
0918 907 247 alebo emailom: timoranska@akts.sk

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K054891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Kissová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 2786/4, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.6.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/233/2019 S 1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28OdK/233/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 25.11.2019, sp. zn. 28Odk/233/2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Soňa Kissová, nar. 28.6.1972, bytom Palárikova 2786/4, Topoľčany.

Správca týmto vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nasledovného hnuteľného
majetku:

Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, druh vozidla: osobný automobil, výrobné číslo TMBCX21U932792213,
evidenčné číslo: 4PO7755, farba : zelená – metal, evidované v Českej republike, súpisová hodnota majetku 510,€

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke označenej označením „KONKURZ č.k.: 28Odk/233/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA – AUTO NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, JUDr. Tatiana Timoranská,
správca, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky.

Na podávanie ponúk je určená lehota 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú
ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu, vrátane rodného čísla
b) Navrhovanú kúpnu cenu
c/ Pripojený doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu
d.)Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
uvedeným vo výpise z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania
v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za
najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej kúpnej ceny za predmet predaja je 400,- €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou kúpnou
cenou.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť zálohu na celú ním
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu , inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v uvedenej lehote pripísaná na bankový účet vedený v banke
Slovenská sporiteľňa , a.s., pod IBAN: SK44 0900 0000 0051 5139 8581, variabilný symbol 282332019

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na kúpnu cenu predmetu predaja a zložená
záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote piatich pracovných dní na účet,
z ktorého bola zaplatená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy uzavrel kúpnu
zmluvu na predaj vozidla .

Všetky náklady speňaženia a prepisu vozidla v evidencii motorových vozidiel znáša záujemca. Prepis motorového
vozidla zabezpečí záujemca na základe splnomocnenia správcu.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o predaji vozidla

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak
Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil
právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na tomto konaní.

Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0918 907 247.

K054892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Kissová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 2786/4, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.6.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/233/2019 S 1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/233/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Soňa Kissová, nar. 28.6.1972, bytom Palárikova 2786/4,
Topoľčany v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zo
všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja – ponukového konania sú nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka, a to:
1. nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Topoľčany, katastrálne územie Malé Bedzany,
zapísaná na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného
operátu, zapísané na LV č. 305 a to:
parc. č. 327/1, druh pozemku: orná pôda, vo výmere 4646 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 2/28 k celku;
súpisová hodnota 153 €
parc. č. 1514/3, druh pozemku: orná pôda, vo výmere 374 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 2/28 k celku;
súpisová hodnota 124 €
parc. č. 1514/161, druh pozemku: orná pôda, vo výmere 512 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 2/28 k celku;
súpisová hodnota 17 €

2. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, obec: Topoľčany, katastrálne územie: Veľké Bedzany,
zapísané na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor ako parcely registra ʺEʺ evidované na katastrálnej
mape, zapísané na LV č. 1045 a to:
parc. č. 514/16 druh pozemku: orná pôda, vo výmere 1630 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 2/28; súpisová
hodnota 162 €
parc. č. 514/116 druh pozemku lesný pozemok, vo výmere 3490, spoluvlastnícky podiel dlžníka 2/28; súpisová
hodnota 346 €

Nehnuteľnosti pod por.č. 1. sa predávajú ako jeden celok. Najnižšie podanie k majetku pod č. 1.) je určené na
sumu 200 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosti pod poradovým číslom 2. sa predávajú ako jeden celok.Najnižšie podanie k majetku pod č. 2.) je
určené na sumu 300 €

V predloženej ponuke musí predkladateľ ponuky špecifikovať výšku ponúknutej kúpnej ceny vo vzťahu ku každej z
uvedených položiek pod č. 1 až 2 samostatne a špecifikovať ku ktorej položke sa konkrétna ponuka vzťahuje.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke s výrazným označením „KONKURZ č.k.: 28OdK/233/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA pozemky NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Tatiana Timoranská,
správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do desiatich (10) dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť
a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú
záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a fotokópia
občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny predmet
ponukového konania
c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania
v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za
najvýhodnejšiu.

Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou
ponúknutou cenou za predmet ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku
vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na celú
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

248

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na nasledovný
bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa , a.s., pod IBAN: SK44 0900 0000 0051 5139 8581,
variabilný symbol 282332019

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na účet,
z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na účet, správa
vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento neúspešný záujemca
oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie zmluvy
uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak
Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil
právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä správne poplatky za vkladové
konanie bude znášať úspešný záujemca ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0918907247 alebo emailom: timoranska@akts.sk

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K054893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LESOSTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 93, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 601 618
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/30/2014 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/30/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Aktualizácia súpisu oddelenej podstaty
JUDr. Erik Končok, správca úpadcu: LESOSTAV, spol. s r.o., so sídlom: Partizánska 93, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 31 601 618, zapísanej v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 1714/L týmto v zmysle § 76 ods. 3 ZKR
zverejňuje aktualizáciu súpisu oddelenej podstaty úpadcu:
Súpis oddelenej podstaty úpadcu LESOSTAV, spol. s r.o., so sídlom: Partizánska 93, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 31 601 618, zapísanej v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 1714/L v súčasnosti neobsahuje nijakú
súpisovú zložku, nakoľko platí, že došlo k speňaženiu celej oddelenej podstaty, resp. všetkých jej zložiek.
Súpisová hodnota oddelenej podstaty je 0,00 EUR.

JUDr. Erik Končok, správca

K054894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudcovský Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2677 / 17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/67/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/67/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

OZNÁMENIE O VYLÚČENÍ MAJETKU ZO SÚPISU:
Iné majetkové hodnoty
por.č.

označenie
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100% - ný obchodný podiel dlžníka v spoločnosti M-H Stav, s.r.o. so sídlom: Suvorovova 2677/17, Žilina 010 01, IČO: 52
078 701, zapísanej v OR SR vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: sro, vložka č. 71231/L

5000,00
€

Dôvod: Majetok bol zaradený do súpisu majetku administratívnou chybou.
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K054895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudcovský Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2677 / 17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/67/2020 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/67/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Michal Hudcovský, nar. 12.04.1961, trvale bytom Suvorovova 2677/17, 010 01
Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Michal Hudcovský st., s miestom podnikania Suvorovova 2677/17,
01001 Žilina, IČO: 34 933 832, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata
dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Michal Hudcovský, nar.
12.04.1961, trvale bytom Suvorovova 2677/17, 010 01 Žilina, sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Michal Hudcovský, nar. 12.04.1961, trvale bytom Suvorovova 2677/17,
010 01 Žilina, v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K054896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plevko Štefan, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 47/85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1957
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/26/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/26/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu:
Ing. Štefan Plevko, nar. 12.09.1957, trvale bytom Kukučinova 47/85, 024 01 Kysucké Nové Mesto, podnikajúci
pod obchodným menom Ing. Štefan Plevko, s miestom podnikania Kukučínova 47/85, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, IČO: 35 435 038 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa
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Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, IČO: 424995000015

1. Nehnuteľnosti - pozemky

Oddelená podstata zabezpečeného
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, IČO: 424995000015
veriteľa:
a. Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 101448015/2017 zo dňa
28.06.2017 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zriadení záložného
práva č. 101738790/2017 zo dňa 10.08.2017
b. Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 101448015/2017 zo dňa
28.06.2017 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zriadení záložného
práva č. 101738790/2017 zo dňa 10.08.2017
c. Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 102559085/2017 zo dňa
Právny dôvod vzniku/zriadenia
12.12.2017 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zriadení záložného
zabezpečovacieho práva:
práva č. 10119495/2018 zo dňa 15.01.2018
d. Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 100793995/2018 zo dňa
23.04.2018 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zriadení záložného
práva č. 101083113/2018 zo dňa 01.06.2018
e. Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 100110443/2019 zo dňa
10.01.2019 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zriadení záložného
práva č. 100475532/2019 zo dňa 19.02.2019
a. 08.08.2017
b. 08.08.2017
Dátum vzniku zabezpečovacieho
c. 11.01.2018
práva:
d. 29.05.2018
e. 22.02.2019
a. 1.
b. 1.
Poradie zabezpečovacieho práva:
c. 2.
d. 2.
e. 3.
Poradie zabezpečenej pohľadávky
1/S-1 - 1/S-5
v zozname pohľadávok:
a. 344,31 Eur
b. 16,80 Eur
Výška zabezpečenej pohľadávky:
c. 214,90 Eur
d. 356,80 Eur
e. 165,00 Eur

Dôvod
zápisu
do
súpisu
majetku

Dátum
zápisu
súpisu
majetku

Katastrálne Veľkosť
do Číslo
Druh
Výmera Číslo listu
územie/
podielu
parcely pozemku v m²
vlastníctva
obec/štát
Úpadcu

§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

10264/3

Lesný
324
pozemok

10563

Nesluša

Súpisová
Právny dôvod vzniku/zriadenia
hodnota v
zabezpečovacieho práva
Eur

20/19200 1,00

Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
101448015/2017 zo dňa 28.06.2017
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101738790/2017
zo
dňa
10.08.2017,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
101448015/2017 zo dňa 28.06.2017
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101738790/2017
zo
dňa
10.08.2017,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
102559085/2017 zo dňa 12.12.2017
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
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§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

7272/8

Lesný
166606 7482
pozemok

Nesluša

20/19200 321,00

§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

7272/9

Lesný
37184
pozemok

7482

Nesluša

20/19200 71,00

§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

9021

Ostatná
plocha

7482

Nesluša

20/19200 168,00

§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

10264/1

Lesný
372816 7482
pozemok

Nesluša

20/19200 718,00

87439

Deň vydania: 15.07.2020
o zriadení záložného práva č.
10119495/2018 zo dňa 15.01.2018
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100793995/2018 zo dňa 23.04.2018
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101083113/2018
zo
dňa
01.06.2018,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100110443/2019 zo dňa 10.01.2019
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
100475532/2019 zo dňa 19.02.2019
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100793995/2018 zo dňa 23.04.2018
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101083113/2018
zo
dňa
01.06.2018,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100110443/2019 zo dňa 10.01.2019
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
100475532/2019 zo dňa 19.02.2019
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100793995/2018 zo dňa 23.04.2018
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101083113/2018
zo
dňa
01.06.2018,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100110443/2019 zo dňa 10.01.2019
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
100475532/2019 zo dňa 19.02.2019
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100793995/2018 zo dňa 23.04.2018
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101083113/2018
zo
dňa
01.06.2018,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100110443/2019 zo dňa 10.01.2019
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
100475532/2019 zo dňa 19.02.2019

Súpisová hodnota majetku bola stanovená na základe údajov uvedených v rámci návrhu na vyhlásenie konkurzu.

V Žiline, dňa 07.07.2020
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka
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K054897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr. Erik Končok, správca úpadcu TENA OIL a.s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, Martin 036 01, IČO: 52 392
651, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Martinská teplárenská, a.s., so sídlom: Robotnícka 17, 036 01 Martin, IČO: 36 403 016
Pohľadávka č. 69/MT1 - prihlásená suma: 424,80 EUR
Pohľadávka č. 69/MT2 - prihlásená suma: 84,80 EUR
Pohľadávka č. 69/MT3 - prihlásená suma: 424,80 EUR
Pohľadávka č. 69/MT4 - prihlásená suma: 1 101,60 EUR
Pohľadávka č. 69/MT5 - prihlásená suma: 426,60 EUR
Pohľadávka č. 69/MT6 - prihlásená suma: 1 865,52 EUR
Pohľadávka č. 69/MT7 - prihlásená suma: 586,80 EUR
Pohľadávka č. 69/MT8 - prihlásená suma: 586,80 EUR
Pohľadávka č. 69/MT9 - prihlásená suma: 136,92 EUR
V Žiline, dňa 10.07.2020
JUDr. Erik Končok, správca

K054898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bubelka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Devínska 4507/17, 036 01 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1986
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/1/2020-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/1/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka ako aj vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku
dlžníka podliehajúceho konkurzu , nebol zistený taký majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu .
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Ján Bubelka, nar. 13. 1. 1986, bytom Devínska 4507/17, 036 01 Martin - Priekopa, podnikajúci
pod obchodným menom Ján Bubelka, s miestom podnikania Devínska 4507/17, 036 01 Martin , IČO : 50 298
551 , uznesením Okresného súdu Žilina pod č. k. 9OdK/1/2020 zo dňa 20. 1. 2020 končí, pretože konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Martine dňa 10. 7. 2020

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

K054899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pešta Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. A. Hlinku 1146/24, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1979
Obchodné meno správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/94/2020 S 1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/65/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 30.04.2020. sp. zn. 3OdK/94/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Jaroslav Pešta, nar.: 01.03.1979, trvale bytom Námestie A. Hlinku 1146/24, 034 01 Ružomberok pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Janu Košovú, správcu S 1855,
so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, IČO: 51058472.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 89/2019 zo dňa 12.05.2020 nadobudlo právoplatnosť dňa
13.05.2020.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov(ďalej ako „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Preskúmaním pomerov dlžníka, vykonaným vlastným šetrením, podľa zoznamu majetku dlžníka, informácií od
samotného dlžníka správca zistil, že dlžník nevlastní žiadny majetok a preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu: Jaroslav Pešta,
nar.: 01.03.1979, trvale bytom Námestie A. Hlinku 1146/24, 034 01 Ružomberok sa končí.
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav Pešta, nar.: 01.03.1979, trvale
bytom Námestie A. Hlinku 1146/24, 034 01 Ružomberok zrušuje.

V Žiline 10.07.2020
JUDr. Jana Košová, správca

K054900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Rojík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 335/84, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/133/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Rojík, nar.08.06.1967, trvale bytom SNP
335/84, 013 05 Belá týmto, v súlade s ustanovením §167p ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)
oznamuje, že súpisové zložky majetku č.1 a č.3, zapísané v súpise majetku všeobecnej podstaty dlžníka,
zverejené v Obchodnom vestníku 143/2019 s dňom vydania 26.07.2019, pod K064759, prestávajú podliehať
konkurzu, vzhľadom na skutočnosť, že tento majetok nebol speňažený ani v treťom opakovanom ponukovom
konaní, zverejnenom v Obchodnom vestníku 106/2020 s dňom vydania 04.06.2020, pod K043956 a zároveň
žiaden z veriteľov prihlásenej pohľadávky neprejavil v zákonnej desaťdňovej lehote od skončenia tretieho
opakovaného ponukového konania záujem o odkúpenie majetku dlžníka.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K054901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

PRVÁ STROJÁRENSKÁ LEASINGOVÁ, a.s. "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 423 891
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K 2/2012 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 2/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

VEC: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámeru zostaviť konečný rozvrh
výťažku Úpadcu
JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin zapísaná v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S 1486 (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej podstaty Úpadcu:
PRVÁ STROJÁRENSKÁ LEASINGOVÁ, a.s., so sídlom: Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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36423891, zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10453/L (ďalej len „Úpadca“) v súlade s ustanovením § u 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.
POUČENIE: V zmysle ust. § - u 96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí,
že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do
zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate 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 Martine dňa 10.07.2020
JUDr. Marína Gallová
konkurzný a reštrukturalizačný správca

K054902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Alena Protušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mútne 13, 029 63 Mútne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 227 385
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/276/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/276/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Bc. Alena Protušová, nar. 20.03.1988, bytom Mútne 13, 029 63
Mútne, podnikajúceho pod obchodným menom Bc. Alena Protušová, s miestom podnikania Likavka 536,
034 95 Likavka, IČO: 46 227 385 (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 2OdK/276/2019 v súlade s § 167q ods. 1
v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku – peňažnej pohľadávky, ktorý bol zaradený do
všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 8/2020 zo dňa
14.01.2020:
identifikácia dlžníka

suma
pohľadávky

Roman Didi, nar. 27.01.1986, trvale bytom:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 3.300,00
Bratislava - mestská časť Rača

mena právny dôvod vzniku

spoluvl.
podiel

pohľadávka
voči
Dlžníčke
titulom
EUR nezaplateného nájomného na základe 1/1
Nájomnej zmluvy zo dňa 08.03.2018

súpisová
hodnota (Eur)
3.300,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.
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B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
2OdK/276/2019 – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra
banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „záloha 2OdK/276/2019“.
C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00
hod.
D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, dátum narodenia/IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo
iného zákonného registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky. V prípade
fyzických osôb fotokópiu občianskeho preukazu;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený
v písm. C) tohto oznamu.
E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D); ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.
G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky.
I.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, 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 desať
dní od skončenia ponukového konania.

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Žiline, dňa 10.07.2020
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KP recovery, k.s., správca

K054903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Olbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišská 80, 029 57 Oravská Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/226/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/226/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Peter Olbert, nar.: 14.04.1969, trvale bytom: Pribišská 80, 029 57 Oravská
Lesná týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že správca splnil rozvrh
výťažku v prospech veriteľov dlžníka.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu,oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.

V Žiline dňa 10.07.2020
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K054904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Facunová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 405/24, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/363/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/363/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Simona Facunová, nar.: 01.11.1986, trvale bytom: Partizánska 405/24, 038
52 Sučany, korešpondenčná adresa: Ďurka Langsfelda 183/24, 038 52 Sučany týmto oznamuje, že konkurz sa v
súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
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súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 10.07.2020
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K054905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kubík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. Bohúňa 2091/36, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/386/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/386/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Jaroslav Kubík, nar.: 30.10.1967, trvale bytom: E. Bohúňa 2091/36, 034 01
Ružomberok týmto v súlade s § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
zámer zostaviť rozvrh výťažku.
V Žiline dňa 10.07.2020
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K054906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Hančinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Rovné 343, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9 OdK/109/2019 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9 OdK/109/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

ng. Jaroslav Veréb , správca ustanovený Rozhodnutím Okresného súdu v Žiline na majetok dlžníka Agata
Hančinová, nar. 03.07.1963, bytom Veľké Rovné 343, 013 62 Veľké Rovné, adresa na doručovanie Prielohy
1012, P.O. Box č. 81, 010 07 Žilina, do 17.03.2015 podnikajúceho pod obchodným menom Agata Hančinová, s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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miestom podnikania Veľké Rovné 343, 013 62 Veľké Rovné, IČO: 33 856 214,
zistil počas funkcie správcu na základe zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyjadrenia dlžníka zo dňa 18.06.2019, 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 pohľadávok prihlásených veriteľov bude uložený
na Okresnom súde v Žiline.
V Martine 10.07.2020

K054907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 514/44, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2 OdK/361/2019 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2 OdK/361/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jaroslav Veréb , správca ustanovený Rozhodnutím Okresného súdu v Žiline na majetok dlžníka Peter Baláž,
nar. 15.03.1971, trvale bytom Bratislavská 514/44, 010 01 Žilina
zistil počas funkcie správcu na základe zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyjadrenia dlžníka zo dňa 14.01.2020, 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
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zoznam pohľadávok prihlásených veriteľov bude uložený
na Okresnom súde v Žiline.
V Martine 10.07.2020

K054908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 416, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9 OdK/287/2019 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9 OdK/287/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jaroslav Veréb , správca ustanovený Rozhodnutím Okresného súdu v Žiline na majetok dlžníka Marián
Zubaj, nar. 19.09.1980, bytom Východná 416, 032 32 Východná
zistil počas funkcie správcu na základe zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
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vyjadrenia dlžníka zo dňa 30.09.2019, 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 pohľadávok prihlásených veriteľov bude uložený
na Okresnom súde v Žiline.
V Martine 10.07.2020

K054909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Štefánik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Slivkou 519/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/117/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/117/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Ján Štefánik, nar. 14.
02. 1976, trvale bytom Pod Slivkou 519/6, 031 04 Liptovský Mikuláš, zastúpeného Centrum právnej pomoci,
so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši,
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, oznamuje konkurzným veriteľom, že do správcovského spisu
3OdK/117/2020 S 1336 je možné nahliadať v pracovných dňoch v kancelárii správcu, v Martine, Ul. P. Mudroňa
505/5, v čase od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny, pričom správca doporučuje dohodnúť termín vopred telefonicky na
čísle tel. +421434132965, +421905348868 alebo mailom: m.ferencikova@mail.t-com.sk.
V Martine dňa 10. 07. 2020

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K054910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Štefánik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Slivkou 519/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/117/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/117/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Ján Štefánik, nar. 14.
02. 1976, trvale bytom Pod Slivkou 519/6, 031 04 Liptovský Mikuláš, zastúpeného Centrum právnej pomoci,
so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši,
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, oznamuje konkurzným veriteľom, č. k. 3OdK/117/2020 S 1336, že
preddavok pre popretie pohľadávky môžu skladať v zmysle ustanovenia § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods.7
písm. b/ zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení na bankový účet, ktorý je vedený
v UniCreditBank Czechz Republik and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK28 1111 0000
0068 2194 2000, BIC: UNCRSKBX.
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.
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.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 zákona č. 7/2005 Z. z. ďalej len "ZKR" sa použijú primerane.
Preddavok podľa § 32 odseku 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa § 32 odsekov 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v
rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Martine dňa 10. 07. 2020

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K054911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kocmál 559/18, 026 01 Dolný Kubín - Mokraď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/13/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/139/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Molnárová Mária, nar. 21.10.1951, bytom Kocmáľ, Dolný
Kubín, oznamuje doručenie súhrnnej prihlášky pohľadávky veriteľa Slovenská republika - Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J. Jiskru 6, Zvolen, po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok – 1, v celkovej výške prihlásenej sumy 165,96 EUR. Prihláška
pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok s označením 4/S.
V Žiline, dňa 10.07.2020
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K054912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kocmál 559/18, 026 01 Dolný Kubín - Mokraď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/13/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/139/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Ponuka na predaj majetku dlžníka
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka Molnárová Mária, nar. 21.10.1951, bytom Kocmál 559/18, 026
01 Dolný Kubín v súlade s ust. § 167n ods. 1) a 167p ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.
Predmet predaja
Predmetom speňaženia je majetok dlžníka zapísaný v súpise majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 424995000015,
ktorý bol zverejnený v OV 136/2019 zo dňa 17.07.2019, a to:
por.č.
2
4
5

LV
4502
4800
4801

nehnuteľnosť
pozemok - parc. č. EKN 7281
pozemok - parc. č. EKN 7309
pozemok - parc. č. EKN 7305

druh
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast

Výmera
17320
990
22674

Podiel
1/12
1/4
1/6

Súpisová hodnota
57,01
9,78
149,27
216,06

okres
Detva
Detva
Detva

obec
Detva
Detva
Detva

kat.úz
Detva
Detva
Detva

Podmienky ponukového konania

Lehota na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku označeného dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným
označením: „ZÁVÄZNÁ PONUKA – KONKURZ 2OdK/139/2018, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Ing.
Gabriela Ďurmanová, Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň
tejto lehoty. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15:00 hod. posledný deň lehoty na predloženie ponúk
v kancelárii správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebudú
doručené správcovi do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred
uplynutím lehoty. Záväznú ponuku doručenú správcovi nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť na jednotlivé súpisové zložky
majetku len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané ponuky odmietne.
Záujemca:
Do 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná
fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá zároveň má
spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade zastúpenia záujemcu
inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako
neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·

meno, priezvisko, titul ( FO ) alebo obchodný názov záujemcu ( PO ),
bydlisko alebo sídlo alebo miesto podnikania záujemcu,
dátum narodenia, rodné číslo ( FO ) alebo IČO ( PO ),
označenie čísla súpisovej položky, ktorú záujemca má záujem kúpiť,
záujemca fyzická osoba predloží k ponuke neoverenú fotokópiu občianskeho preukazu, a ak je
záujemcom FO podnikateľ, ktorý má záujem nadobudnúť majetok do svojho obchodného majetku predloží
aj overený výpis zo živnostenského registra alebo iného registra nie starší ako tri mesiace,
záujemca právnická osoba, pripojí k ponuke originálny výpis z obchodného registra alebo úradne overenú
fotokópiu výpisu, nie staršieho ako tri mesiace a tiež fotokópiu občianskeho preukazu štatutárneho
orgánu,
navrhovaná kúpna cena samostatne pre každú súpisovú položku, o ktorú prejaví záujemca záujem
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a celková navrhovaná kúpna cena
doklad / potvrdenie o zložení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči označenému dlžníkovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania a že svojou
ponukou je viazaný až do skončenia tohto kola ponukového konania,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa záujemca predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných
údajov na účely tohto ponukového konania.
podpis záujemcu, alebo podpis osoby splnomocnenej záujemcom na podanie ponuky. V prípade
zastúpenia záujemcu osobou splnomocnenou je súčasťou ponuky aj originál plnomocenstva.

Záujemca môže prejaviť záujem o všetky súpisové zložky majetku alebo iba o niektorú z nich.
Ak má Záujemca nadobudnúť vlastníctvo k predmetu ponukového konania do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, musí byť táto skutočnosť z ponuky zrejmá. V takom prípade Ponuka musí obsahovať aj údaje
o manželovi / manželke v rovnakom rozsahu ako v prípade Záujemcu ako aj všetky požadované čestné
prehlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov. Ponuka musí byť podpísaná oboma manželmi.
Záloha na kúpnu cenu:
Záujemca zloží na bežný účet správcu celú ním navrhovanú kúpnu cenu, ktorú ponúka za predmet ponukového
konania, o ktorý prejavil záujem, a to najneskôr v posledný deň lehoty pre doručenie ponúk. Úspešnému
záujemcovi bude zložená záloha na kúpnu cenu započítaná na úhradu kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom
bude záloha na kúpnu cenu bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vrátená bezhotovostným
prevodom
Číslo bežného účtu:
záujemca poukáže bezhotovostným prevodom zálohu v prospech
bežného účtu č.: SK11 5600 0000 0031 1126 8003
Variabilný symbol:

21392018

Správa pre prijímateľa:

meno alebo obchodný názov záujemcu

Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí doručené ponuky v lehote do 10 dní odo dňa otvorenia obálok. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie toho záujemcu, ktorý splnil všetky podmienky ponukového
konania a vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Ak správca vyhodnotí, že ponúknutá cena je neprimerane nízka, vyhradzuje si právo
ponuku odmietnuť. V lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, správca upovedomí záujemcu, ktorý podal
víťaznú ponuku o výsledku ponukového konania. Víťaz ponukového konania je povinný v lehote určenej správcom
uzatvoriť s ním zmluvu.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, 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, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej
zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim
kúpnu zmluvu.
Poučenie:
Správca bude prihliadať iba na ponuky doručené riadne v lehote, a pri ktorých bola záloha na celú kúpnu cenu
zložená záujemcom na označený bežný účet správcu do uplynutia lehoty na predloženie ponuky.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca
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K054913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malíková Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1833/6 1833/6, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/248/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/248/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Malíková Valéria, nar. 18.5.1980, bytom Štúrova 1833/6, Čadca, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov správca dlžníka JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská
8537/2B, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K054914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Goral
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turček 239, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/122/2020 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/122/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca") Ján
Goral, nar. 20.01.1957, bytom Turček 239, 038 48 Turček, oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Žiline,
č.k.: 2OdK/122/2020 zo dňa 06.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty trustee
of the debtor: Ján Goral, born 20.01.1957, Turček 239, 038 48 Turček our duty is to inform you that with the
resolution of the District Court Žilina, proc. no:2OdK/122/2020 dated on 06.07.2020 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 132/2020 zo dňa
10.07.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 132/2020 on 10.07.2020. The
bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing.
Štefan Straka, so sídlom správcovskej kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa
postupuje v súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o konkurznom konaní.
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address Ing. Štefan Straka., Na stanicu 16, 010
09 Žilima, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment of claim has to provide
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor,
the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information
provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of
the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or
registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council
Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

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

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

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

Ing. Štefan Straka, správca

K054915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Goral
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turček 239, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1957
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/122/2020 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/122/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Ján Goral, nar. 20.01.1957,
bytom Turček 239, 038 48 Turček, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
pracovných dňoch v čase nod 8.00 hod. do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so
správcom na t.č. 0918086917.:

Ing. Štefan Straka, správca

I

K054916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaňková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 803/30, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/251/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/251/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Darina Vaňková, nar. 28.3.1964, Obchodná 803/30, Turany, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov správca dlžníka JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská
8537/2B, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Žiline, dňa 10.07.2020
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K054917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jahôdka Juraj "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajecké Teplice 0, 013 13 Rajecké Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/97/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/97/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správca týmto oznamuje, že do súpisu majetku konkurznej
podstaty nebol zapísaný žiadny majetok.
JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K054918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Závodská Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 1589/1 1589/1, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/51/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/51/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Michaela Závpdská, nar. 04.11.1977, bytom Trenčianska 1, Žilina, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov správca dlžníka JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská
8537/2B, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Žiline, dňa 10.07.2020
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca
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Deň vydania: 15.07.2020

K054919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jahôdka Juraj "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajecké Teplice 0, 013 13 Rajecké Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/97/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/97/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Zuzana Šujanská, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 50 504 649, značka správcu:
S 1992, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Juraj Jahôdka, nar. 28.09.1974, trvale bytom: 013 13
Rajecké Teplice, korešpondenčná adresa: Stránske 171, 013 13 Rajecké Teplice, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že
konkurz sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Juraj Jahôdka, nar. 28.09.1974, trvale bytom: 013 13 Rajecké Teplice,
korešpondenčná adresa: Stránske 171, 013 13 Rajecké Teplice v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR
zrušuje.

JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K054920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágai Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 193/5, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/225/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/225/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Vágai Ondrej, nar. 12.6.1971, bytom Dubová 493/5, Liptovský
Mikuláš - Podbreziny, správkyňa zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Zároveň
vyzýva veriteľov dlžníka, ktoí sa prihlásili do konkurzného konania, aby poštou na adresu kancelárie správcu
alebo elektronicky na emailovú adresu správcu oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bežného bankového účtu v
tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý bude poukázaný výťažok.
1. Konkurzná podstata - prehľad speňaženia
Typ

peňažná
pohľadávka

súpisová
hodnota v
EUR

Názov

Peňažná pohľadávka dlžníka voči Vojenskému úradu sociálneho
zabezpečenia z titulu vykonaných zrážok z výsluchového dôchodku,
1 122,00
deponované od 1.4.2012 na depozitnom účte Vojenského úradu sociálneho
zabezpečenia
1 122,00

Zapísaný do Výťažok zo
súpisu
speňaženia

11.12.2018

1 122,00
1 122,00
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2. Náklady konkurzu - prehľad a uspokojenie
Uplatnená Uznaná
Dátum
Veriteľ
výska v
výška v
Právny titul
Podstata
zapísania
EUR
EUR
2.1. Paušálna odmena, odmena zo speňaženia, náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
JUDr. Ing. Gabriela
Ďurmanová, správca,
§ 167t ods. 1 písm. a) ZKR - Všeobecná
so sídlom kancelárie
500,00
500,00 12.10.2018
paušálna odmena správcu
podstata
Predmestská 8537/2B,
010 01 Žilina
JUDr. Ing. Gabriela
Ďurmanová, správca,
§ 167t ods. 1 písm. a) ZKR Všeobecná
so sídlom kancelárie
56,10
56,10 10.07.2020 odmena správcu zo
podstata
Predmestská 8537/2B,
speňaženia
010 01 Žilina
Celkom za 2.1.
556,10
556,10
2.2. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
JUDr. Ing. Gabriela
§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR Ďurmanová, správca,
nevyhnutné výdavky správcu Všeobecná
so sídlom kancelárie
1,65
1,65 05.10.2018
spojené s vedením konkurzu, podstata
Predmestská 8537/2B,
poštovné
010 01 Žilina
JUDr. Ing. Gabriela
§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR Ďurmanová, správca,
nevyhnutné výdavky správcu Všeobecná
so sídlom kancelárie
4,40
4,40 28.10.2019
spojené s vedením konkurzu, podstata
Predmestská 8537/2B,
poštovné
010 01 Žilina
§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR nevyhnutné výdavky spojené s Všeobecná
Okresný súd Žilina
2,00
2,00 10.07.2020
vedením konkurzu, súdny
podstata
poplatok za vedenie konkurzu
Celkom za 2.2.
8,05
8,05
Náklady konkurzu
564,15
564,15
celkom

Deň vydania: 15.07.2020

Uspokojená v
Uspokojená dňa rozsahu ( EUR
)
12.10.2018 z
preddavku
zloženého v
prospech BU súdu
pri podaní návrhu

500,00

s rozvrhom

500,00

s rozvrhom

s rozvrhom

s rozvrhom
0,00
500,00

3. Nepostihnuteľná hodnota obydlia
4. Prihlásené pohľadávky detí dlžníka
1. Výťažok zo speňaženia
2. Náklady konkurzu ( bez paušálnej odmeny správcu )
3. Nepostihnuteľná hodnota obydlia
4. Prihlásené pohľadávky detí
Zostatok výťažku

Uplatnená
výska v
EUR

Veriteľ
ČSOB Leasing, a.s.,
IČO: 35704713,
Panónska cesta 11,
Bratislava
Krajský súd v
Bratislave, IČO:
00215759,
Záhradnícka 10,
Bratislava
Bytová agentúra
rezortu ministerstva
obrany, IČO:
34000666, Pri šajbách,
Bratislava
Bytová agentúra
rezortu ministerstva
obrany, IČO:

5. Pomerné uspokojenie prihlásených veriteľov
Zistená
Dátum
výška v
Právny titul
Poradie
zapísania
EUR

4 824,80 4 824,80 19.10.2018

39,83

1 122,00
64,15
0,00
0,00
1 057,85

39,83 09.10.2018

Leasingová zmluva č.
LZF/04/60132

25e

202,99

Nezaplatené trovy trestného
konania, OS Nové Z8mky,
sp.zn. 1T/13/2011 zo dňa
21.2.2011

25e

1,68

25e

348,83

25e

28,50

Platobný rozkaz
5Ro/410/2007-19 zo dňa
20.11.2007, nezaplatené
8 291,22 8 291,22 31.12.2018
poplatky z omeškania a
nezaplatené trovy súdneho
konania

677,50

677,50 31.12.2018

Rozvrh výťažku v EUR

Platobný rozkaz
9Ro/449/2008-20 zo dňa
26.01.2009, nezaplatené
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34000666, Pri šajbách,
Bratislava
Bytová agentúra
rezortu ministerstva
obrany, IČO:
11 310,07 11 310,07 31.12.2018
34000666, Pri šajbách,
Bratislava
Celkom prihlásená a
25 143,42
25 143,42
zistená suma

Deň vydania: 15.07.2020

26.01.2009, nezaplatené
poplatky z omeškania
Platobný rozkaz
6Ro/613/2010-28 zo dňa
28.4.2011, pohľadávka
25e
pozostáva z neuhradenej časti
istiny a príslušenstva

475,84

1 057,84

V Žiline, 10.07.2020
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K054921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Imrichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Kubín -, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/99/2020.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/99/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, podľa § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz dlžníčky Monika Imrichová, nar. 14.08.1974, tr. bytom Dolný Kubín, 026 01 Dolný
Kubín, podnikajúcej pod obchodným menom Monika Imrichová, s miestom podnikania Športovcov 1180/14,
026 01 Dolný Kubín, IČO: 30798841, Slovensko, sa k o n č í .
Dôvod:
Zisteným majetkom Dlžníčky, ktorý podlieha konkurzu, je zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,00 eur. Iný majetok nebol zistený.
Z tohto stavu majetku dlžníka a sumy pohľadávok proti podstate je nesporné, že hodnota konkurznej podstaty
nepokryje náklady konkurzu, ktoré predpokladá ustanovenie § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením správcu v Obchodnom vestníku o skončení konkurzu na majetok dlžníčky Monika Imrichová,
nar. 14.08.1974, tr. bytom Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko, sa konkurz podľa § 167v ods. 1,
druhá veta ZKR z r u š u j e .

K054922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koreš Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1970
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1102/2019 S1429
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 15.07.2020

Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/1102/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Andrej Koreš, nar.: 29.03.1970, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974
01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa Športová 7, 962 37 Kováčová, obchodné meno: Andrej Koreš, s
miestom podnikania Športová 360/7, 962 37 Kováčová, IČO: 45 520 062 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s
ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.

1. Predmet verejného ponukového konania:
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovný súbor majetku - spoluvlastníckych podielov k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve Dlžníka, ktoré sú zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Pozemky
LV č. Katastrálne územie Parc. číslo Výmera v m2 Druh pozemku
237 Malachov
1567 Malachov
1567 Malachov

813
785/1
785/2

169
109
29

Podiel

Záhrada
1/8
Zastavaná plocha a nádvorie 9/32
Zastavaná plocha a nádvorie 9/32

Register

Súpisová hodnota v EUR

parcely registra "C" 714,03 €
parcely registra "C" 1 036,18 €
parcely registra "C" 275,68 €

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky je:
Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica.

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
SR do 14:00 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 celý Súbor nehnuteľností - 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
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Deň vydania: 15.07.2020

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., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové
konanie Andrej Koreš“.

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.

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.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 67 27, mobil: 0910 790 006

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K054923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strojáreň-Piesok,a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárenská 19, 976 43 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 641 296
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 51K/78/2000-2947 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
51K/78/2000-2947
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Pavel Vrška, správca konkurznej podstaty úpadcu Strojáreň – Piesok, a.s., „v konkurze“,
Strojárenská 19, 976 43 Valaská - Piesok, IČO: 31 641 296 v súlade s Opatrením Krajského súdu v
Banskej Bystrici, č. k. 51K/78/2000 –2947zo dňa 15.1.2020 vyhlasuje III. kolo verejného ponukového
konania na predkladanie ponúk na odplatný prevod peňažnej pohľadávky úpadcu na iné osoby (
postúpenie pohľadávok ). Predmetom konania je doteraz nespeňažená pohľadávka úpadcu zaradená do
súpisu majetku všeobecnej podstaty voči dlžníkovi CI HOLDING, a.s. „v konkurze“ Starobystrianska č.
267/67, 900 28 Zálesie, IČO: 36 020 099 v súpisovej hodnote 291.546,40 EUR. V III. kole sa predaj
uskutoční za najvyššiu ponuku. Správca nepredá pohľadávku záujemcovi, ktorý je osobou spriaznený s
úpadcom alebo dlžníkom. Ponuka vyhodnotená správcom ako úspešná podlieha schváleniu konkurzným
súdom. Náležitosti ponuky: Ponuka predkladateľa musí byť písomná a musí obsahovať: 1/ Všeobecné
identifikačné údaje a doklady týkajúce sa predkladateľa minimálne v tomto rozsahu: - Identifikačné
údaje predkladateľa/ fyzickej osoby: Meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, IČO, bankové
spojenie IBAN, kontakt-e-mailová adresa a telefonický kontakt, kde bude informovaný o výsledku
ponukového konania. - Identifikačné údaje predkladateľa/právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO,
meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie, IBAN kontakt – e-mailová
adresa, telefonický kontakt, kto bude informovaný o výsledku ponukového konania. - u fyzickej osoby
(tuzemskej alebo zahraničnej) totožnosť fyzickej osoby nepodnikateľa, vyznačené číslo a platnosť
dokladu, dátum narodenia, kontaktná e-mailová adresa a telefonický kontakt, kde bude informovaný o
výsledku ponukového konania. Ak ponuka predkladateľa – FO bude vyhodnotená ako víťazná, je
predkladateľ – FO povinný doklad totožnosti predložiť k nahliadnutiu vyhlasovateľovi v origináli na
overenie uvedených údajov v ponuke. - u tuzemskej PO originál/overenú kópiu aktuálneho výpisu z
Obchodného alebo obdobného registra nie staršiu, ako 30 dní / uznesenie súdu prípadne iného orgánu
nepovažujeme za doklad nahradzujúci výpis z Obchodného , alt. obdobného registra/. U zahraničnej PO
originál / overenú kópiu výpisu z príslušného registračného súdu, nie staršiu, ako 30 dní, ktorý musí byť
súdno – znalecky preložený do slovenského jazyka. Zahraničná fyzická alebo právnická osoba musí
zároveň spĺňať podmienky vyplývajúce z devízového zákona, aby mohla byť jej ponuka vyhodnotená. 2/
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za
deň zverejnenia sa považuje deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo ponukové konanie publikované v OV
MS SR. Predkladateľ doručí ponuku v zalepenej obálke na adresu Krajského súdu Banská Bystrica
Skuteckého č. 7, 974 87 Banská Bystrica s označením „ Ponukové konania, Strojáreň Piesok, a.s., v
konkurze, Strojárenská 19, 976 43 Valaská – Piesok.“ Na ponuky doručené po termíne alebo
nekompletné ponuky sa nebude prihliadať. Za včas podané sa nepovažujú ponuky, ktoré boli v uvedenej
lehote len podané na prepravu poštou alebo kuriérom na Krajský súd v Banskej Bystrici, ul. Skuteckého
č. 7. Správca vyhodnotí doručené ponuky najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa skončenia ponukového
konania. V lehote 3 dní od vyhodnotenia predloží záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou návrh zmluvy o
postúpení pohľadávky. Zmluva o postúpení pohľadávky bude uzavretá najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa oznámenia predkladateľovi s najvýhodnejšou ponukou, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku a
zaplatí ponúkanú odplatu v plnej výške najneskôr v deň podpisu zmluvy bezhotovostnou formou na účet
správcu konkurznej podstaty, ktorý bude uvedený v zmluve. V prípade, že v stanovenej lehote
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najúspešnejší záujemca nezaplatí ponúknutú odplatu, správca konkurznej podstaty vyzve druhého
najúspešnejšieho predkladateľa s druhou najvýhodnejšou ponukou s návrhom na uzavretie zmluvy o
postúpenie pohľadávky a zaplatenie ponúkanej odplaty. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky
predložené v nižšej sume, ako je stanovená minimálna odplata a ponuky, ktoré nesplnia stanovené
podmienky. Každý predkladateľ môže predložiť iba jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk správca
konkurznej podstaty prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého predkladateľa, na nižšie
ponuky toho istého predkladateľa sa neprihliada. Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom
zverejnenia oznámenia správcu o vyhlásení tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia sa
považuje deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo ponukové konania publikované v Obchodnom vestníku
MS SR. Návrh na speňaženie majetku úpadcu nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle
ustanovenia § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ustanovenia
§ 281 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade potreby bližšie informácie poskytne správca konkurznej
podstaty na vyžiadanie e-mailom: pavelvrska@azet.sk alebo telefonicky: 0918 492782 JUDr. Pavel
Vrška správca konkurznej podstaty
K054924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Gono
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 274/4, Jelšava 04916
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
Kálmána Miszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: K 11/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/319/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Marian Gono, nar. 20.12.1974, bytom Armádna 274/4, 049 16 Jelšava, oznamuje účastníkom
konkurzu a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Kálmána Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 hod do
12:00 hod. a od 13:00 hod do 17:00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0918 628 240.
V Rimavskej Sobote, dňa 10.07.2020
JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca

K054925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Gono
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 274/4, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
Kálmána Miszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: K 11/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/319/2020
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: Marian Gono, nar.
20.12.1974, bytom Armádna 274/4, 049 16 Jelšava /ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením Okresného
súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 5OdK/319/2020, bol vyhlásený́ konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt : Marian Gono, nar. 20.12.1974, bytom Armádna 274/4, 049 16 Jelšava/ hereinafter
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only ,, the Bankrupt “/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.
5OdK/319/2020 bankruptcy was declared on the Bankruptcy estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.07.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 10 of July 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 u správcu: JUDr. Marek Perdík, Správca
konkurznej podstaty, Kálmána Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor 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 to the truste to the adress: JUDr. Marek Perdík, Debtor ́s trustee, Kálmána Mikszátha 268, 979 01
Rimavská Sobota, Slovakia. 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 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.
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Rimavskej Sobote, dňa 10.07.2020
JUDr. Marek Perdík, správca (Debtor ́s trustee)

K054926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
úpadcu A-Z LOKOMAT, s.r.o., so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034, v súlade s
ustanovením § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky uplatnenej prihláškou
pohľadávky doručenej po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok úpadcu, t.j. po
15.06.2020, nasledovní veritelia:
A. Obec Liptovská Porúbka, Liptovská Porúbka 170, Slovenská
P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
9.351,66 €
0€
0€

úrok

z Prihlásený
omeškania
0€

poplatok

z Náklady
uplatnenia
0€

z Celkovo
prihlásené
9.351,66 €

Pohľadávka uplatnená prihláškou s por. č. 2, zo dňa 24.06.2020, ktorá bola doručená do príslušnej kancelárie
správcu dňa 26.06.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 08.07.2020.

B. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814 99
Bratislava
P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
479.600,00 €
2.154,99 €
870,85 €

úrok

z Prihlásený
omeškania
60,00 €

poplatok

z Náklady
uplatnenia
0€

z Celkovo
prihlásené
482.685,84 €

Pohľadávka uplatnená prihláškou s por. č. 2, zo dňa 23.06.2020, ktorá bola doručená do príslušnej kancelárie
správcu dňa 26.06.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 08.07.2020.
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C. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36 644 030, so sídlom Partizánska
cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
134,41 €
0€
3,28 €
2
145,57 €
0€
0,31 €
3
42,85 €
0€
0€

úrok

z Prihlásený
omeškania
0€
0€
0€

poplatok

z Náklady
uplatnenia
40,00 €
40,00 €
40,00 €

z Celkovo
prihlásené
177,69 €
185,88 €
82,85 €

Pohľadávky uplatnené prihláškou s por. č. 1, zo dňa 01.07.2020, ktorá bola doručená do príslušnej kancelárie
správcu dňa 03.07.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 08.07.2020.

D. PAVLIČKO, s.r.o., IČO: 44 020 848, si sídlom Osikov 237 Slovenská republika

P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
14.274,57 €
0€
1.662,31 €

úrok

z Prihlásený
omeškania
0€

poplatok

z Náklady
uplatnenia
856,00 €

z Celkovo
prihlásené
16.792,88 €

Pohľadávka uplatnená prihláškou s por. č. 1, zo dňa 30.06.2020, ktorá bola doručená do príslušnej kancelárie
správcu dňa 03.07.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 08.07.2020.

E. Zvolenská teplárenská, a.s., IČO: 36 052 248, so sídlom Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen, Slovenská
republika

P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
1.338,32 €
0€
23,43 €
2
1.205,08 €
0€
12,78 €
3
1.227,48 €
0€
4,24 €

úrok

z Prihlásený
omeškania
0€
0€
0€

poplatok

z Náklady
uplatnenia
0€
0€
0€

z Celkovo
prihlásené
1.361,75 €
1.217,86 €
1.231,72 €

Pohľadávky uplatnené prihláškou s por. č. 1, zo dňa 02.07.2020, ktorá bola doručená do príslušnej kancelárie
správcu dňa 06.07.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 08.07.2020.

F. Orange Slovensko, a.s., IČO: 35 697 270, so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika

P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený

úrok

z Prihlásený

poplatok

z Náklady

z Celkovo
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443,52 €
201,61 €
199,45 €
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0€
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omeškania
0€
0€
0€

omeškania
0€
0€
0€

Deň vydania: 15.07.2020
uplatnenia
0€
0€
0€

prihlásené
443,52 €
201,61 €
199,45 €

Pohľadávky uplatnené prihláškou s por. č. 1, zo dňa 03.07.2020, ktorá bola doručená do príslušnej kancelárie
správcu dňa 06.07.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 08.07.2020.

Vo Vlkanovej dňa 10.07.2020
PERSPECTA Recovery, k.s. SKP S 1894

K054927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučera Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná kolónia 1341 / 32, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1951
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/127/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/127/2020
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.
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1590, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Martin Kučera, nar. 05. 05. 1951, trvale bytom Dolná Kolónia 1341/32, 960 01 Zvolen - Môťová,
podnikajúci pod obchodným menom: Martin Kučera- BZUČO, s miestom podnikania: Borovianska 272/22,
960 01 Zvolen, IČO: 35191872., sp. zn. 5OdK/127/2020 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K054928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Miertuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
Kálmána Miszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: K 9/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/252/2020
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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4OdK/252/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Vo veci oddlženia 4OdK/252/2020 zo dňa 20.04.2020 úpadcu Milan Miertuš, nar. 02. 09. 1985, trvale bytom
Vysoká 14, 969 01 Banská Štiavnica, bol na základe lustrácií a šetrení podľa § 167j zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii, vykonaný nasledovný súpis majetku konkurznej podstaty:
Lustráciami v zmysle 167j nebol zistený žiadny majetok úpadcu, okrem majetku podľa 167h ods. 4 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

K054929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Ziman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Kremnica 0, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1122/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1122/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Dlžník : Rudolf Ziman, nar. 25.10.1958, bytom Mesto Kremnica, 967 01 Kremnica, obchodné meno – Rudolf
Ziman, s miestom podnikania Jána Kollára 547/13, 967 01 Kremnica, IČO: 34609652.

Spisová značka: 2OdK/1122/2019 S1484

Súpisová zložka I.

Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 170,štát SR, okres :Žarnovica , obec Voznica , k.ú. Voznica, parcely
registra „E“ parc.č. 50/2 záhrada o výmere 911m2 pod B 6 v podiele 1/6, t.j. výmera 152m2.
Súpisová hodnota: 205,--EUR ( zatiaľ stanovená na základe odhadu správcu )

Súpisová zložka II.

Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 611,štát SR, okres :Žarnovica , obec Voznica , k.ú. Voznica, parcely
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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registra „E“ parc.č. 101/4 orná pôda o výmere 518m2 pod B 2 v podiele 1/1.
Súpisová hodnota: 225,-EUR ( zatiaľ stanovená na základe odhadu správcu )

Súpisová zložka III.

Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 677,štát SR, okres :Žarnovica , obec Voznica , k.ú. Voznica, parcely
registra „E“ parc.č. 89/1 orná pôda o výmere 1205m2, parc.č. 170/11 trvale trávny porast o výmere 734m2, parc.č.
170/12 trvale trávny porast o výmere 1052m2, parc.č. 219/3 orná pôda o výmere 3107m2, parc.č. 219/4 trvale
trávny porast o výmere 6134m2, parc.č. 294/7 orná pôda o výmere 4119m2 pod B 3 v podiele ¼, t.j. celková
výmera 4.087m2.
Súpisová hodnota: 1.000,-EUR ( zatiaľ stanovená na základe odhadu správcu )

Súpisová zložka IV.

Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 967,štát SR, okres :Žarnovica , obec Voznica , k.ú. Voznica, parcely
registra „E“ parc.č. 156/7 orná pôda o výmere 471m2, parc.č. 191/5 trvale trávny porast o výmere 920m2, parc.č.
266/5 orná pôda o výmere 173m2, parc.č. 296/3 orná pôda o výmere 1427m2, parc.č. 296/7 orná pôda o výmere
1427m2, parc.č. 332/4 orná pôda o výmere 2588m2 pod B 5 v podiele 1/9. t.j. vo výmere 778m2.
Súpisová hodnota: 300,-EUR ( zatiaľ stanovená na základe odhadu správcu )

Súpisová zložka V.

Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 972,štát SR, okres :Žarnovica , obec Voznica , k.ú. Voznica, parcely
registra „E“ parc.č. 153/11 orná pôda o výmere 1266m2 pod B 6 v podiele 1/40, t.j. 32m2.
Súpisová hodnota: 15,-EUR ( zatiaľ stanovená na základe odhadu správcu )

Súpisová zložka VI.

Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 1022,štát SR, okres :Žarnovica , obec Voznica , k.ú. Voznica, parcely
registra „E“ parc.č. 49/3 záhrada o výmere 519m2 pod B 5 v podiele 1/9, t.j. 58m2.
Súpisová hodnota: 80,-EUR ( zatiaľ stanovená na základe odhadu správcu )

Súpisová zložka VII.

Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 1122,štát SR, okres :Žarnovica , obec Voznica , k.ú. Voznica, parcely
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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registra „E“ parc.č. 170/111 lesný pozemok o výmere 25m2 pod B 3 v podiele 1/4, t.j. 6m2.
Súpisová hodnota: 5,-EUR ( zatiaľ stanovená na základe odhadu správcu )

Súpisová zložka VIII.

Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 1437,štát SR, okres :Žarnovica , obec Hodruša-Hámre , k.ú. Dolné
Hámre, parcely registra „E“ parc.č. 2/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81m2 . parc.č. 2/3 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 12m2 pod B 1 v podiele 1/2, t.j. 46m2.
Súpisová hodnota: 90,-EUR ( zatiaľ stanovená na základe odhadu správcu )

Súpisová zložka IX.

Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 720,štát SR, okres :Žarnovica , obec Voznica , k.ú. Voznica, rodinný
dom súp.č. 200 na parcele č. 163, letná kuchyňa súp.č. 295 na parcele č. 162 pod B 3 v podiele 1/6.
Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 1113,štát SR, okres :Žarnovica , obec Voznica , k.ú. Voznica, parcely
registra“C“ parc.č. 162 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34m2 pod B 3 v podiele 1/9, pod B 6 v podiele
1/18, t.j. vo výmere 6m2.
Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 1114,štát SR, okres :Žarnovica , obec Voznica , k.ú. Voznica parcely
registra“C“ parc.č. 163 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439m2, parc.č. 164 záhrada o výmere 668m2 pod
B 3 v podiele 1/6, t.j. vo výmere 185m2.
Súpisová hodnota: 35.000,- EUR ( zatiaľ stanovená na základe odhadu správcu )

Dátum vyhotovenia: 07.07.2020

Správca : JUDr. Zuzana Šimová, LL.M.

K054930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Pustaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 542/11, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1959
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/202/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/202/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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lehoty

Správca dlžníka 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
prihlásená pohľadávka veriteľa, KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500
03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24 785 199, zast. ŠMÍDA advokátní kancelář, s.r.o., organizačná
zložka, Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, IČO: 47 255 773, uplatnená Prihláškou pohľadávky zo dňa
17.04.2020 v celkovej výške 3.754,67 EUR doručenou Správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa
03.07.2020 bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod p.č. 3/2.

K054931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Madácha 728/5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/652/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/652/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o nepostačujúcej hodnote obydlia dlžníka a výzva na predloženie znaleckého posudku a
zaplatenie preddavku na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.06.2019, sp. zn. 4OdK/652/2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Simona Berkyová, nar. 22. 11. 1984, trvale bytom I. Madácha 728/5, 990 01 Veľký Krtíš, a za
správcu bol ustanovený Ing. Jozef Žitník, PhD.
V rámci šetrenia majetku dlžníka bolo zistené, že tento je bezpodielovým spoluvlastníkom nasledovných
nehnuteľností:
Byt č.8, na prízemí obytného domu, vchod 31, súpisné č.685, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade vo Veľkom
Krtíši– katastrálny odbor na LV č. 2858, k.ú. Veľký Krtíš, postavený na parc. č. C-KN 2821 + spoluvlastnícky
podiel vo veľkosti 24/287 k pozemku parc. č. C-KN 2821, druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
287 m2, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade vo Veľkom Krtíši– katastrálny odbor na LV č. 2857, k.ú. Veľký
Krtíš,
v podiele 1/1, v BSM (ďalej len „Nehnuteľnosti“).
Nehnuteľnosti boli dlžníkom v zozname majetku pripojenom k návrhu na vyhlásenie konkurzu označené ako
obydlie.
Podľa § 167h ods.4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“): „Konkurzu nepodlieha
nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka a majetok dlžníka, ktorý nemožno postihnúť v exekúcii.“
Podľa § 167i ods. 3 ZKR: „Ak do konkurznej podstaty patrí obydlie dlžníka, ktoré je v dlžníkovom bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, správca vydá nepostihnuteľnú hodnotu druhého bezpodielového spoluvlastníka
druhému bezpodielovému spoluvlastníkovi. Ustanovenia § 167o ods. 3 až 5 sa použijú rovnako.“
Podľa ust. § 167o ods. 2 ZKR:
„Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka
určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu
notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.”
Podľa odhadu hodnoty Nehnuteľností – obydlia dlžníka má správca za to, že z výťažku z predaja Nehnuteľností –
obydlia dlžníka, by po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka a druhého bezpodielového
spoluvlastníka, nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Na základe uvedených skutočností má správca za to, že podľa ním odhadnutej hodnoty Nehnuteľností nie je
možné Nehnuteľnosti – obydlie dlžníka v konkurze speňažiť.
Správca upovedomuje veriteľov dlžníka Simona Berkyová, že veritelia majú v súlade s ust. §167o ods.2
ZKR možnosť v lehote do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, najneskôr
však do doby kým zo strany správcu nebude do Obchodného vestníka podané zverejnenie o ukončení
konkurzu akýmkoľvek spôsobom, predložiť znalecký posudok a uhradiť preddavok na odmenu notára
súvisiacu s overením priebehu dražby na účet správcu vedený v banke: Československá obchodná
banka, a.s., číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 2670 3845.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K054932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hencelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chyžné 73, 049 18 Lubeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1965
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/870/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/870/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Hencelová, nar. 03.04.1965, trvale bytom Chyžné
73, 049 18 Lubeník, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Jana Hencelová FOREST – JMD,
s miestom podnikania: Chyžné 73, 049 18 Lubeník, IČO: 50 904 256 (ďalej len „dlžník“) oznamuje, že I. kolo
verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR číslo 121/2020, dňa 25.06.2020 na
predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka pod súp. zložkou 1 až 4, bolo
neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiadny záujemca.
V Banskej Bystrici, dňa 10.07.2020
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K054933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Žofková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1986
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/50/2020/S1568
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/50/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Denisa Žofková, nar. 28.06.1986, trvale bytom
Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 2OdK/50/2020 v súlade s § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 101/2020 zo dňa 28.05.2020:
1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo
továrenská značka

druh
vozidla

OPEL
VIVARO
nákladné
F/ACA6 L1H1/-

druh
karosérie

kategória
vozidla

EČV

VIN

ZV472CO

W0LF7ACA
BA skriňová N1
63V639607

farba

rok
výroby

červená 2003

spoluvl.
podiel

súpisová
hodnota (Eur)

1/1

2500

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk. Správca pošle na požiadanie záujemcom aj fotografie
Predmetu speňažovania.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením:
„PONUKA - 2OdK/50/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10
(desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra
banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „záloha 2OdK/50/2020“.
C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00
hod.
D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom
registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo
iného zákonného registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky. V prípade
fyzických osôb fotokópiu občianskeho preukazu;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený
v písm. B) tohto oznamu;
E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D); ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť
z vyhodnotenia.
F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.
G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.
I.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, 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 desať
dní od skončenia ponukového konania.

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 10.07.2020
KP recovery, k.s., správca

K054934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Barkociová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 66, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/165/2020 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/165/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17.03.2020, č. k.: 5OdK/165/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 60/2020 zo dňa 26.03.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Adriana
Barkociová, nar. 09.04.1975, bytom Hontianske tesáre 66, 962 68 Hontiasnke Tesáre, občianka SR (ďalej len
"úpadca"), do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Ivan Dlhopolec, správca so sídlom správcovskej
kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu S1475 (ďalej len "správca") a zároveň súd rozhodol o
oddĺžení úpadcu.
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Týmto oznamujem, že správca v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 25.06.2020 predložil súdu
podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k
speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu a v obchodnom vestníku č. 99/2020 zo dňa
26.05.2020 som zverejnil súpis majetku všeobecnej podstaty.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, tak ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR
oznamujem týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že konkurz sa končí. Oznámením v obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K054935
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

Dňa 01. 07. 2020 bol v Obchodnom vestníku 125/2020 pod K051181 zverejnený Oznam o zrušení konkurzu
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, zo dňa 26. 06. 2020. Tento Oznam o
zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, zo dňa 26. 06. 2020,
obsahoval nedopatrením zrejmé nesprávnosti, z toho dôvodu správca zverejňuje správne znenie Oznamu
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, 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 1334.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz 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

289

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

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, 10. 07. 2020.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K054936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Jarábeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 231/11, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
Kálmána Miszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: K 8_2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/252/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vo veci oddlženia 5OdK/238/2020 zo dňa 07.04.2020 úpadcu : Ivana Jarábeková, nar. 05.11.1988, bytom
Horná 231/11, 963 01 Krupina, bol na základe lustrácií a šetrení podľa § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, vykonaný nasledovný súpis majetku konkurznej podstaty:
Lustráciami v zmysle 167j nebol zistený žiadny majetok úpadcu, okrem majetku podľa 167h ods. 4 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

K054937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Ivanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lovčica 87, 966 23 Lovčica - Trubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/229/2020 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/229/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca dlžníka: Igor Ivanec, nar. 10.06.1973, bytom 87 Lovčica, 966 23 Lovčica – Trubín,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

290

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

podnikajúci pod obchodným menom Igor Ivanec, s miestom podnikania 87 Lovčica, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO:
41 049 551 týmto v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení:
Vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania.
Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec – nákladný náves zn. SCHMITZ S01, druh karosérie: DA
valníková s plachtou, VIN: WSM00000003094208, EČV: ZH447YD, rok výroby 2008, farba svetlá šedá, nachádza
sa na adrese: Lovčica 87, Lovčica – Trubín, súpisová hodnota: 3.000,- EUR a je zapísané do zoznamu majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu:
I.

Podmienky verejného ponukového konania

Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správcu: JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, tel.: +421 45 54 10 751, prípadne prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: office@akdlhopolec.sk
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK68 1100 0000 0029 2083 1367, VS 2292020.
Záväzná ponuka musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za motorové vozidlo.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Ponúknutá kúpna cena nemôže byť nižšia ako 80% súpisovej hodnoty.
II. Termín a miesto predkladania ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie: JUDr. Ivan
Dlhopolec, sídlo kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku (prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk je kalendárny deň
nasledujúci po dni zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku).
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do kancelárie správcu na vyššie uvedenú adresu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie – Igor Ivanec– NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
III. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň otváranie
obálok so záväznými ponukami.
IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je
súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
V. Iné skutočnosti
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude
záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu
po skončení ponukového konania. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej
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osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ZKR.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K054938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ľudevít Oláh; obchodné meno: Ľudevít Oláh
LUDEMAN
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 840/29, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/36/2020 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/36/2020
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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, zo dňa 03. 02. 2020, č. k. 4OdK/36/2020, zverejnenom v OV 26/2020,
dňa 07. 02. 2020, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Ľudevít Oláh, nar. 02. 07. 1957, trvale bytom Štúrova
840/29, 962 12 Detva, podnikajúci pod obchodným menom: Ľudevít Oláh LUDEMAN, s miestom podnikania:
Kamenná 550/5, 962 12 Detva, IČO: 45725276 , o návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Ľubicu Flíderovú, so sídlom kancelárie Trhová č. 1, 960 01 Zvolen,
značka správcu: S 1334.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz 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 a vyhlásenia
dlžníka, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak 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: Ľudevít Oláh, nar.
02. 07. 1957, trvale bytom Štúrova 840/29, 962 12 Detva, podnikajúci pod obchodným menom: Ľudevít
Oláh LUDEMAN, s miestom podnikania: Kamenná 550/5, 962 12 Detva, IČO: 45725276, zrušuje.

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

K054939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 115/36, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/284/2020 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/284/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
(ďalej ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 14.05.2020, pod č. k.
5OdK/284/2020 ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Igor Gajdoš, nar.
29.03.1963, bytom Cintorínska 115/36, 968 01 Nová Baňa, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Ing. Igor Gajdoš INTEX – interier, s miestom podnikania Rybárska 33, 949 01 Nitra, IČO: 30 798 841 (ďalej
ako „Úpadca“).
V zmysle § 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 § 167v, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167v, ods.1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Ing. Igor Gajdoš, nar. 29.03.1963, bytom
Cintorínska 115/36, 968 01 Nová Baňa, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ing. Igor Gajdoš
INTEX – interier, s miestom podnikania Rybárska 33, 949 01 Nitra, IČO: 30 798 841, končí.
V Banskej Bystrici, dňa 10.07.2020
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K054940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kún; obchodné meno Peter Kún Kuma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Venevská 775/40, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/9/2020 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/9/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/9/2020
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 21. 01. 2020, č. k. 4OdK/9/2020, zverejnenom v OV 20/2020,
dňa 30. 01. 2020, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Peter Kún, nar. 18. 05. 1979, trvale bytom Venevská
775/40, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Peter Kún Kuma, s miestom
podnikania: Novohradská 997/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 43032923, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyhlásil
konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Ľubicu Flíderovú, so sídlom kancelárie Trhová č.
1, 960 01 Zvolen, značka správcu: S 1334.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz 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 a vyhlásenia
dlžníka, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak 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: Peter Kún, nar. 18.
05. 1979, trvale bytom Venevská 775/40, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom: Peter Kún Kuma, s miestom podnikania: Novohradská 997/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 43032923,
zrušuje.

Vo Zvolene, 10. 07. 2020.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K054941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:

Ing. Ján Fraňa; obchodné meno Ing. Ján Fraňa
FRAŇA A SYNOVIA
L. Novomeského 124/10, 960 01 Zvolen
14.09.1958
JUDr. Ľubica Flíderová
Trhová 1, 960 01 Zvolen

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1205/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1205/2019
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 19. 12. 2019, č. k. 5OdK/1205/2019, zverejnenom v OV
249/2019, dňa 30. 12. 2019, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Ing. Ján Fraňa, nar. 14. 09. 1958, bytom L.
Novomeského 124/10, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ing. Ján Fraňa FRAŇA A
SYNOVIA, s miestom podnikania L. Novomeského 124/10, 960 01 Zvolen, IČO: 10 918 493, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Ľubicu Flíderovú,
so sídlom kancelárie Trhová č. 1, 960 01 Zvolen, značka správcu: S 1334.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz 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 a vyhlásenia
dlžníka, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak 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: Ing. Ján Fraňa, nar.
14. 09. 1958, bytom L. Novomeského 124/10, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Ing. Ján Fraňa FRAŇA A SYNOVIA, s miestom podnikania L. Novomeského 124/10, 960 01 Zvolen, IČO: 10
918 493, zrušuje.

Vo Zvolene, 10. 07. 2020.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K054942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňová 1355/16, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1180/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1180/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: : Michal Stanko, nar. 1.5.1983, trvale bytom Jabloňová 1355/16, 960 01 Zvolen, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Michal Stanko, s miestom podnikania Jabloňová 1355/16, 960 01 Zvolen,
IČO: 44 950 420 zistil počas výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, vyjadrení dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle
ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že dlžník nevlastní ku dňu 10.7.2020 žiaden majetok,
ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť speňažený.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: : Michal Stanko, nar. 1.5.1983, trvale
bytom Jabloňová 1355/16, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Michal Stanko,
s miestom podnikania Jabloňová 1355/16, 960 01 Zvolen, IČO: 44 950 420, sa končí.

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

JUDr. Dušan Paulík, správca

K054943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladislav Dratva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/5, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 989 676
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2010 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2010
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu: Vladislav
Dratva - ZPaR, s miestom podnikania Paseka 626/5, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO : 10 989 676, týmto
oznamuje veriteľom úpadcu zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámer zostaviť rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., v súlade s § 96 ods. 2) zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v súlade s § 96 ods. 3) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v úradných hodinách v kancelárii správcu.
Ing. Jozef Oravec, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 10.07.2020

K054944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mareš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V. Clementisa 1165/19, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1965
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/120/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/120/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Miroslav Mareš, nar. 15.07.1965, trvale bytom V.
Clementisa 1165/19, 050 01 Revúca (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v III. kole ponukového konania na predaj nasledovný majetok vo vlastníctve
Dlžníka:
HNUTEĽNÁ VEC
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo značky BMW 316TI
Typ/variant/verzia: 346K AT51/01/.
Evidenčné číslo: RA780BA
VIN: WBAAT51030FW18639
Rok výroby: 2002
Počet najazdených km: 212350
Súpisová hodnota: 1.500,00 €.
III. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·

hnuteľný majetok bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20% z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom
končí lehota na predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, prepadne uhradená záloha v prospech konkurznej
podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Námestie Martina Benku 10,
811 07 Bratislava;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predošlej žiadosti na adrese: office@bankruptcy.sk resp. telefonicky na tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si
zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením:
“Ponukové konanie KONKURZ 4OdK/120/2020 – neotvárať.“
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

V Banskej Bystrici, dňa 10.07.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K054945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bulla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Trhovisko 1150/16, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1968
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/249/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/249/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu: S 1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Štefan Bulla, nar. 26. 12. 1968, trvale bytom Malé Trhovisko 1150 / 16, 96901 Banská
Štiavnica, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Bulla, s miestom podnikania Malé Trhovisko 1150 /
16, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 40043461, sp. zn. 4OdK/249/2020 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok
zapísal pohľadávku veriteľa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., so sídlom
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 v celkovej sume 533,01,- Eur, ktorá bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Advisors, k.s.
správca konkurznej podstaty

K054946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo
súpisovej
položky

Súpis. zložka
majetku

Identifikácia

Podstata

Súpisová
hodnota

Dátum a dôvod zápisu
24.10.2019 v zmysle § 67

Peňažná
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Konkurzy a reštrukturalizácie

1.

Peňažná
pohľadávka

Andrea Zajicova

Oddelená

58,46 €

2.

Peňažná
pohľadávka

Andrea Zajicova

Oddelená

84,00 €

3.

Peňažná
pohľadávka

Simona Bujnová

Oddelená

214,85 €

4.

Peňažná
pohľadávky

VS: 751917211

Oddelená

15,00 €

5.

Peňažná
pohľadávka

Viera Marková MAVEL, VS: 605609

Oddelená

15,60 €

6.

Peňažná
pohľadávka

Ján Urbabnčok

Oddelená

29,87 €

7.

Peňažná
pohľadávka

Splátka

Oddelená

45,00 €

8.

Peňažná
pohľadávky

JUDr. Filo, VS: 1961301

Oddelená

155,16 €

9.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2271704, A. Szolgaiová Oddelená

30,00 €

10.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2271703, K. Szolgai

Oddelená

93,93 €

11.

Peňažná
pohľadávka

EX 408/2019

Oddelená

85,63

12.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1751704, A. Remsikova Oddelená

20,00 €

13.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 191607, Nikola
Kovalikova

Oddelená

10,00 €

14.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 901301, M. Nadazdyova Oddelená

38,00 €

15.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2301701, A. Dibuszova

Oddelená

100,00 €

16.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2010801, V. Vrbova

Oddelená

22,80 €

17.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 540, V. Vrbova

Oddelená

22,80 €

18.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 741502, M. Ondrikova

Oddelená

12,00 €

19.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2771305, M. Ondrikova

Oddelená

12,00 €

20.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2231604, N. Kovalikova Oddelená

10,00 €

21.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 59801501, A. Farkasova Oddelená

38,00 €

22.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2241614, M. Kukuckova Oddelená

445,79 €

23.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761302, K. Gasparova

Oddelená

185,06 €

24.

Peňažná
pohľadávka

EX 408/2019, JUDr. Sidorjík

Oddelená

15,58 €

Peňažná

Deň vydania: 15.07.2020
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.10.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
31.10.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
05.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
05.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
05.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
06.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
08.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
12.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
13.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
13.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
13.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
13.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
13.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
13.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
13.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
13.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
13.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
13.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
14.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
14.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
14.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
14.11.2019 v zmysle § 67
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25.

Peňažná
pohľadávka

Vyúčtovanie

Oddelená

53,51 €

26.

Peňažná
pohľadávka

EX 290/2019

Oddelená

170,62 €

27.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 50406901, S. Slovakova Oddelená

104,04 €

28.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1381005, M.
Andrejcikova

Oddelená

151,20 €

29.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1771707, E. Haxerova

Oddelená

34,95 €

30.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2821701, M. Riskova

Oddelená

150,00 €

31.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1591503, Z. Kroslakova Oddelená

142,97 €

32.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 210506801, m.
Pufflerova Anna

Oddelená

30,40 €

33.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1160801, Molnarova
Erika st.

Oddelená

45,60 €

34.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1001202, Stieglerova
Zaneta

Oddelená

22,80 €

35.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1021201, Mezovariova
Ildiko

Oddelená

87,15 €

36.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1781101, Cipcalova
Alžbeta

Oddelená

76,00 €

37.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2921402, Lederleitner
Gabriel

Oddelená

50,46 €

38.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 4270707, Jesenska
Zdenka

Oddelená

50,35 €

39.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1651701, Krausova
Marianna

Oddelená

40,00 €

40.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 281202, Farkasova
Adriana

Oddelená

62,20 €

41.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 171201, Buczova Zaneta Oddelená

135,86 €

42.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1591503, Kroslakova
Zuzana

Oddelená

192,78 €

43.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 741502, Ondrikova
Monika

Oddelená

217,53 €

44.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2291009, Lopuchova
Linda

Oddelená

40,00 €

45.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 7513031, Kolarikova Eva Oddelená

165,84 €

46.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1071601, Sapalova
Andrea

Oddelená

40,00 €

47.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 5990302, Auxtova Marta Oddelená

60,80 €

48.

Peňažná
pohľadávka

Ertlová Želmíra, VS: 101702

357,34 €

Oddelená

Peňažná

Deň vydania: 15.07.2020
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
15.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
15.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
15.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
15.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
15.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
15.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
19.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
19.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
19.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
19.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
19.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
19.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
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49.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1860905, Kyselova Anna Oddelená

100,00 €

50.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 841802, Vargova Julia

Oddelená

80,44 €

51.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2261702, Pavlackova
Martina

Oddelená

100,00 €

52.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 531801, Rosenbergova
Tatiana

Oddelená

104,00 €

53.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 611701, Tothova Alica

Oddelená

100,00 €

54.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 541601, Achbergerova
Lenka

Oddelená

90,79 €

55.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 551401, Rakovicka
Katarina

Oddelená

74,73 €

56.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 760702, Nosalova Anna Oddelená

11,40 €

57.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1381006, Haarova Beata Oddelená

10,00 €

58.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 41002, Osuska Iveta

Oddelená

68,40 €

59.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 371901, Vandlikova Iveta Oddelená

100,00 €

60.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2771708, Bizikova
Miriam

Oddelená

20,23 €

61.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1591508, Bizikova Jana Oddelená

56,00 €

62.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2301706, Dobosiova
Erika

Oddelená

90,00 €

63.

Peňažná
pohľadávka

Martina Pavlíková

Oddelená

281,93 €

64.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761301, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

75,37 €

65.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2031201, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

67,47 €

66.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2001202, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

63,44 €

67.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 701903, Pazmanyova
Lucia

Oddelená

10,00 €

68.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761302, Gasparova
Kritina

Oddelená

54,84 €

69.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1060902, Osuska Iveta

Oddelená

68,40 €

70.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1281710, Poloncova
Denisa

Oddelená

48,00 €

71.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 3481002, Rurikova Maria Oddelená

100,00 €

72.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2211604, Majkova
Marianna

76,00 €

Oddelená

Peňažná

Deň vydania: 15.07.2020
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.11.2019 v zmysle § 67
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73.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 51601, Jakabova Angela Oddelená

30,00 €

74.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2571503, Kantarova
Silvia

Oddelená

120,00 €

75.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1881603, Laukova
Renata

Oddelená

60,00 €

76.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2571502, Mehesova
Ildiko

Oddelená

120,00 €

77.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 621102, Kakusova
Darina

Oddelená

10,76 €

78.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 521408, Sebestova
Marie

Oddelená

32,13 €

79.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 731604, Turcanova
Jolana Ing.

Oddelená

10,00 €

80.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2601601, Baxova Petra

Oddelená

80,00 €

81.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1061603, Buckova Dana Oddelená

100,00 €

82.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761303, Mikusova Erika Oddelená

15,09 €

83.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2821701, Riskova Marta Oddelená

150,00 €

84.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1851701, Klimcakova
Michaela

Oddelená

10,74 €

85.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1591510, Balkova
Viktoria

Oddelená

64,00 €

86.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 461603, Ujvaryova
Grmanova Martina

Oddelená

70,00 €

87.

Peňažná
pohľadávka

Brejcha Milan, VS: 281701

Oddelená

161,11 €

88.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 351304, Ondrikova
Monika

Oddelená

7,60 €

89.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2451301, Holicova
Marcela

Oddelená

31,00 €

90.

Peňažná
pohľadávka

Viera Markova Mavel, VS: 605609

Oddelená

15,60 €

91.

Peňažná
pohľadávka

Ján Urbančok, VS: 758010

Oddelená

29,87 €

92.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1381008, Blahusiakova
Zuzana

Oddelená

27,11 €

93.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 101908, Kocanova
Marianna

Oddelená

39,79 €

94.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1051605, Blahova
Kristina

Oddelená

8,02 €

95.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 26917, Horvathova
Margita

Oddelená

11,72 €

96.

Peňažná
pohľadávka

Král Vladislav, VS: 7519116

Oddelená

45,00 €

Peňažná

Deň vydania: 15.07.2020
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
26.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
26.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
26.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
26.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
26.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
26.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
26.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
26.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
26.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.11.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
02.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
02.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
02.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
03.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
03.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
05.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
05.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
05.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
05.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
06.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
10.12.2019 v zmysle § 67
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97.

Peňažná
pohľadávka

Marek Šurina, VS: 751916712

Oddelená

50,00 €

98.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1281706, Brukova
Katarina

Oddelená

60,00 €

99.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1960701, Taska, r.
Krajcirova Anna

Oddelená

200,00 €

100.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2211603, Balazova
Rybova Miroslava

Oddelená

100,00 €

101.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761302, Gasparova
Kristina

Oddelená

188,08 €

102.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 911301, Nadazdyova
Maria

Oddelená

30,00 €

103.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 41005, Slezakova
Monika

Oddelená

210,79 €

104.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 741502, Ondrikova
Monika

Oddelená

71,17 €

105.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1691702, Siplakova
Anna

Oddelená

100,00 €

106.

Peňažná
pohľadávka

Szolarova Jirina, VS: 000070371

Oddelená

302,70 €

107.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2001202, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

134,97 €

108.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2031201, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

143,82 €

109.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 3481002, Rurikova
Tomasova Maria

Oddelená

100,00 €

110.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1701604, Kolkova Beata Oddelená

48,63 €

111.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761301, Kralovicava
Zuzana

Oddelená

160,54 €

112.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 3418, Sabova Katarína

Oddelená

25,58 €

113.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2291015, Kovacicova
Alena

Oddelená

138,53 €

114.

Peňažná
pohľadávka

JUDr.Filo, VS: 1001701, Orbanova
Judita

Oddelená

165,00 €

115.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2291009, Lopuchova
Linda

Oddelená

70,68 €

116.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2041706, Remsikova
Alena

Oddelená

20,00 €

117.

Peňažná
pohľadávka

JUDr.Filo, VS: 541601, Achbergerova
Lenka

Oddelená

40,00 €

118.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 681501, Orbanova
Judita

Oddelená

342,26 €

119.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 691502, Prikrylova Lucia Oddelená

40,33 €

120.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 7513031, Kolarikova
Eva

330,03 €

Peňažná

Oddelená

Deň vydania: 15.07.2020
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
17.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
23.12.2019 v zmysle § 67
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121.

Peňažná
pohľadávka

Deči Róbert, VS: 70528

Oddelená

300,00 €

122.

Peňažná
pohľadávka

Iveta Kubíčková, VS: 29519

Oddelená

136,74 €

123.

Peňažná
pohľadávka

Ján Urbančok VS: 758010

Oddelená

29,87 €

124.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1281706, Bruková
Katarína

Oddelená

60,00 €

125.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 7242821006, Zatkova
Petra

Oddelená

25,00 €

126.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 511901, Polakova Viera Oddelená

40,00 €

127.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1591508, Bizikova Jana Oddelená

56,00 €

128.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 41002, Osusaka Iveta

Oddelená

68,40 €

129.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Margita Rojček, EX 145/19
Kroslakova

Oddelená

237,39 €

130.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 691502, Prikrylova Lucie Oddelená

40,33 €

131.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2821701, Riskova Marta Oddelená

150,00 €

132.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2211604, Majkova
Marianna

Oddelená

76,00 €

133.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 741502, Ondrikova
Monika

Oddelená

77,99 €

134.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2151407, Zihalova Jana Oddelená

301,16 €

135.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761302, Gasparova
Kristina

Oddelená

267,37 €

136.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 59900302, Auxtova
Marta

Oddelená

45,60 €

137.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 59805101, Farkasova
Adela

Oddelená

57,24 €

138.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1281710, Poloncova
Ticha Denisa

Oddelená

48,00 €

139.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2571502, Mehesova
Ildiko

Oddelená

120,00 €

140.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 611701, Tothova Alica

Oddelená

100,00 €

141.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 531801, Rosenbergova
Tatiana

Oddelená

104,00 €

142.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 3481002, Rurikova Maria
Oddelená
Tomasova

100,00 €

143.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 911301, Nadazdyova
Maria

Oddelená

60,00 €

144.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761301, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

109,97 €

Peňažná

JUDr. Filo, VS: 59800902, Pluharova

Deň vydania: 15.07.2020
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
23.12.2019 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
03.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
09.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
10.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
15.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
15.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
15.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
15.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.01.2020 v zmysle § 67
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145.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 59800902, Pluharova
Renata

Oddelená

29,36 €

146.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 151701, Rehakova
Helena

Oddelená

40,00 €

147.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 59801501, Farkasova
Adela

Oddelená

22,80 €

148.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 511901, Polakova
Veronika

Oddelená

20,00 €

149.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2031201, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

98,44 €

150.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2001202, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

92,55 €

151.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2451301, Holicova
Marcela

Oddelená

21,00 €

152.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

211,23 €

153.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

228,68 €

154.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

135,56 €

155.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

461,12 €

156.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

67,56 €

157.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

68,40 €

158.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

34,70 €

159.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

203,79 €

160.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

161,86 €

161.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

395,49 €

162.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

45,60 €

163.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

394,12 €

164.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

63,72 €

165.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

100,92 €

166.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

15,20 €

167.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

152,68 €

168.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

134,56 €

Peňažná

JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 976/2013 Kopacova
Bohunka
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 7902/2015 Pavcova
Viera
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 697/2014, Farkasova
Adriana
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1190/2014, Stieglerova
Zaneta
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 2284/2011, Danisova
Viola
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1125/2014 Leskova
Marianna
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 7896/2015, Kosutova
Zuzana
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 107/2016, Buczova
Zaneta
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 2447/2016, Glasova
Denisa
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 9129/2015,
Achbergerova Emilia
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 4058/2008, Nosalova
Anna
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 154/2013, Repkovska
Iveta
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1851/2014,
Gasparovicova Maria
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 2947/2016,
Lederleitner Gabriel
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1097/2014,
Nadazdyova Maria
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1442/2011, Dancova
Maria
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 629/2009, Tolgyesiova
Ruzena
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:

Deň vydania: 15.07.2020
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
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169.

Peňažná
pohľadávka

170.

Peňažná
pohľadávka

171.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 371901, Vandlikova Iveta Oddelená

172.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2561307, Katerina PetruOddelená
Chovancova

173.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 461603, Ujvaryova
Martina

Oddelená

174.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2301706, Dobosiova
Erika

Oddelená

175.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1389626105, Sarkoziova
Oddelená
Zuzana

176.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1591510, Balkova
Viktoria

Oddelená

177.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1001701, Orbanova
Judita

Oddelená

178.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 686/2012, Vokurkova
Dominika

Oddelená

179.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2211603, RyboyaBalazova Miroslava

Oddelená

180.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 721803, Klimcakova
Michaela

Oddelená

181.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2571703, Kantarova
Silvia

Oddelená

182.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1060902, Osuska Iveta

Oddelená

183.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2601601, Baxova Petra,
Oddelená
r. Vlkova

184.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1651701, Krausova
Mariana

Oddelená

185.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 551402, Petru Katerina
Chovancova

Oddelená

186.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2301701, Dibuszova
Anita

Oddelená

187.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2261702, Pavlackova
Martina

Oddelená

188.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1881603, Laukova
Renata

Oddelená

189.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 50415302, Bartsaeva
Elena

Oddelená

190.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 121104, Kohajda Peter

Oddelená

191.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 691502, Prikrylova Lucia Oddelená

192.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1190/2014, Steiglerova Oddelená
Zaneta

6119357581, EX 2477/2009,
Tolgyesiova Ruzena
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 3279/2009,
Tolgyesiova Ruzena

Oddelená

Oddelená

Peňažná

Deň vydania: 15.07.2020

321,29 €

ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.01.2020 v zmysle § 67
6,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
23.01.2020 v zmysle § 67
100,00 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
23.01.2020 v zmysle § 67
21,52 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
23.01.2020 v zmysle § 67
70,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
23.01.2020 v zmysle § 67
60,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
23.01.2020 v zmysle § 67
38,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
23.01.2020 v zmysle § 67
64,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
23.01.2020 v zmysle § 67
130,00 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.01.2020 v zmysle § 67
145,34 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.01.2020 v zmysle § 67
50,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.01.2020 v zmysle § 67
92,05 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.01.2020 v zmysle § 67
120,00 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.01.2020 v zmysle § 67
68,40 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.01.2020 v zmysle § 67
80,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
29.01.2020 v zmysle § 67
30,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
29.01.2020 v zmysle § 67
10,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
29.01.2020 v zmysle § 67
20,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
30.01.2020 v zmysle § 67
100,00 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
04.02.2020 v zmysle § 67
60,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
04.02.2020 v zmysle § 67
4 784,52 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
04.02.2020 v zmysle § 67
347,77 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
04.02.2020 v zmysle § 67
40,33 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
06.02.2020 v zmysle § 67
135,04 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.02.2020 v zmysle § 67
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193.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 101710, Zatkova Petra

Oddelená

20,00 €

194.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1960701, Taska Anna, r.
Oddelená
Krajcirova

200,00 €

195.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1381006, Haarova Beata
Oddelená
MT

58,77 €

196.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
Oddelená
6119357581, EX 97/2013, Belakova Eva

226,48 €

197.

Peňažná
pohľadávka

198.

Peňažná
pohľadávka

199.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761302, Gasparova
Kristina

Oddelená

234,25 €

200.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2001202, Kralovciva
Zuzana

Oddelená

89,67 €

201.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761301, Kralovciva
Zuzana

Oddelená

106,55 €

202.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 3481002, Rurikova Maria Oddelená

70,86 €

203.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2031201, Kralovciva
Zuzana

Oddelená

95,38 €

204.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 741502, Ondrikova
Monika

Oddelená

75,80 €

205.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2241615, Kubisova Eva Oddelená

55,00 €

206.

Peňažná
pohľadávka

207.

Peňažná
pohľadávka

208.

Peňažná
pohľadávka

209.

Peňažná
pohľadávka

210.

Peňažná
pohľadávka

211.

JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 4804/2008, Molnarova Oddelená
Erika
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1452/2011, Molnarova Oddelená
Erika

JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 4058/2008 Nosalova
Anna
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1097/2014,
Nadazdyova Maria
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 2447/2016, Glasova
Denisa
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 9129/2015,
Achbergerova Emilia

60,80 €

76,00 €

Oddelená

22,80 €

Oddelená

15,20 €

Oddelená

122,04 €

Oddelená

614,21 €

JUDr. Filo, VS: 59900302, Auxtova
Marta

Oddelená

76,00 €

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 50410801, Karczagova
Alzbeta

Oddelená

187,00 €

212.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 50406901, Slovakova
Sona

Oddelená

81,13 €

213.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 59805101, Farkasova
Adela

Oddelená

162,54 €

214.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2601601, Baxva Petra, r.
Oddelená
Vlkova

42,19 €

215.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1591508, Bizikova Jana Oddelená

56,00 €

216.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 41002, Osuska Iveta

68,40 €

Peňažná

Oddelená

Deň vydania: 15.07.2020
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
12.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
14.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
14.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
14.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
14.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
19.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
19.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
19.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
19.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
19.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
19.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
21.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.02.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.02.2020 v zmysle § 67
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217.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 741305, Kolarikova Eva Oddelená

82,56 €

218.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2211604, Majkova
Mariana

Oddelená

38,00 €

219.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1071601, Sapolova
Andrea

Oddelená

20,00 €

220.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1381006, Haarova
Beata

Oddelená

40,08 €

221.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 4517, EX 617/2017

Oddelená

30,40 €

222.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

55,60 €

223.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

127,46 €

224.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

46,69 €

225.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

88,80 €

226.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

56,03 €

227.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

75,52 €

228.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

253,23 €

229.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 51601, Jakabova Angela Oddelená

10,00 €

230.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 691502, Prikrylova Lucie Oddelená

40,32 €

231.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2261702, Pavlackova
Martina

Oddelená

25,17 €

232.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 751314, Rapanova
Michaela

Oddelená

244,11 €

233.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2821701, Riskova Marta Oddelená

130,00 €

234.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761302, Gasparova
Kristina

Oddelená

165,64 €

235.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 611701, Tothova Alica

Oddelená

100,00 €

236.

Peňažná
pohľadávka

Rusnakova Marcela

Oddelená

30,00 €

237.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

445,63 €

238.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

281,26 €

239.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 741502, Ondrikova
Monika

Oddelená

57,59 €

240.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2571502, Mehesova
Ildiko

Oddelená

120,00 €

Peňažná

JUDr. Filo, VS: 2001202, Kralovicova

JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1125/2014, Leskova
Marianna
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 7902/2015, Pavcova
Viera
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 3279/2009,
Tolgyesiová Ruzena
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 2477/2009,
Tolgyesiová Ruzena
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 2284/2011, Danisova
Viola
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 107/2016, Buczova
Zaneta
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1075/2014
Mezavariova Ildiko

JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 2447/2016 Glasova
Denisa
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1919/2011, Kovarova
Petronela

Deň vydania: 15.07.2020
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
04.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
04.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
06.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
09.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
11.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
17.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
23.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
23.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.03.2020 v zmysle § 67
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241.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2001202, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

175,62 €

242.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1281710, Poloncova
Ticha Denisa

Oddelená

48,00 €

243.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761301, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

208,69 €

244.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 15915010, Balkova
Viktoria

Oddelená

42,00 €

245.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1060902, Osuska Iveta

Oddelená

68,40 €

246.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2031201, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

186,81 €

247.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

253,21 €

248.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

45,60 €

249.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

50,00 €

250.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1001701, Orbanova
Judita

Oddelená

130,00 €

251.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 371901, Vandlikova
Iveta

Oddelená

100,00 €

252.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1381006, Haarova
Beata

Oddelená

40,08 €

253.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 7018, Rurikova Maria

Oddelená

129,14 €

254.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 53181, Rosembergova
Tatiana

Oddelená

52,00 €

255.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2571503, Kantarova
Silvia

Oddelená

120,00 €

256.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

126,20 €

257.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

54,63 €

258.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

115,32 €

259.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

84,87 €

260.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

122,49 €

261.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

85,76 €

262.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761302, Gasparova
Kristina

Oddelená

259,56 €

263.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2821701, Riskovan
Marta

Oddelená

100,00 €

264.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 511901, Polakova
Veronika

Oddelená

60,00 €

JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 107/2016, Buczova
Zaneta
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 7896/2015, Kosutova
Zuzana
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1798/2008, Balazoa
Miroslava

JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 697/2014, Farkasova
Adriana
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1851/2014,
Gasparovicova Maria
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 629/2009, Ruzena
Tpogyesiova
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 2947/2016,
Lederleitner Gabriel
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1442/2011, Dancova
Maria
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 3279/2009, Ruzena
Tolgyesiova

Peňažná

Deň vydania: 15.07.2020
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
30.03.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
17.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
17.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
17.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
17.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
17.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
17.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.04.2020 v zmysle § 67
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265.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1960701, Taska Anna

Oddelená

207,96 €

266.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 741502, Ondrikova
Monika

Oddelená

63,25 €

267.

Peňažná
pohľadávka

Rusnakova Marcela, VS: 5054

Oddelená

30,00 €

268.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2301706, Dobosiova
Sarkozy Erika

Oddelená

46,30 €

269.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 41002, Osuska Iveta

Oddelená

68,40 €

270.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2031201, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

84,54 €

271.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 59805101, Farkasova
Adela

Oddelená

62,43 €

272.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1001701, Orbanova
Judita

Oddelená

260,00 €

273.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2001202, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

79,56 €

274.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1281706, Brukova
Katarína

Oddelená

60,00 €

275.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1591508, Bizikova Jana Oddelená

57,77 €

276.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 7018, Rurikova Maria

Oddelená

100,00 €

277.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761301, Kralovicova
Zuzana

Oddelená

94,53 €

278.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1881603, Laukova
Renata

Oddelená

60,00 €

279.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2451301, Holicova
Marcela

Oddelená

12,00 €

280.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 59801501, Farkasova
Adela

Oddelená

58,57 €

281.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1860905, Kyselova
Anna

Oddelená

50,00 €

282.

Peňažná
pohľadávka

Rusnakova Marcela, VS: 5054

Oddelená

30,00 €

283.

Peňažná
pohľadávka

Bc. Andrej Semela, VS: 2031201,
Kralovicova

Oddelená

89,74 €

284.

Peňažná
pohľadávka

Bc. Andrej Semela, VS:761301,
Kralovicova

Oddelená

100,25 €

285.

Peňažná
pohľadávka

Bc. Andrej Semela, VS: 2001202,
Kralovicova

Oddelená

84,37 €

286.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 611701, Tothova Alica

Oddelená

100,00 €

287.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2211604, Majkova
Marianna

Oddelená

40,87 €

288.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1281710, Poloncova
Ticha Denisa

Oddelená

48,00 €

Peňažná

JUDr. Filo, VS: 101710, Zatkova

Deň vydania: 15.07.2020
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.04.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
07.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
13.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.05.2020 v zmysle § 67
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289.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 101710, Zatkova
Petra

Oddelená

25,00 €

290.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 7018, Rurikova Maria

Oddelená

100,00 €

291.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2571502, Mehesova
Ildiko

Oddelená

120,00 €

292.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2621007, Kovacikova
Renata

Oddelená

59,83 €

293.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1381006, Haarova
Beata

Oddelená

40,08 €

294.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Margita Rojiček, EX 145/19,
Kroslakova

Oddelená

40,25 €

295.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2821701, Riskova
Marta

Oddelená

100,00 €

296.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 531801, Rosenbergova
Tatiana

Oddelená

45,50 €

297.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 461603, Ujvaryova
Martina

Oddelená

35,00 €

298.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 371901, Vandlikova
Iveta

Oddelená

100,00 €

299.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761302, Gasparov
Kristina

Oddelená

307,33 €

300.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2571501, Krizanova
Timea

Oddelená

80,65 €

301.

Peňažná
pohľadávka

Molnarova Oddelená

45,60 €

302.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

75,75 €

303.

Peňažná
pohľadávka

Molnarova Oddelená

45,60 €

304.

Peňažná
pohľadávka

Leskova

Oddelená

55,60 €

305.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

178,91 €

306.

Peňažná
pohľadávka

Oddelená

30,40 €

307.

Peňažná
pohľadávka

Nosasova Oddelená

22,80 €

308.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 599000302, Auxtova
Marta

Oddelená

91,20 €

309.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1281706, Brukova
Katarina

Oddelená

60,00 €

310.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 881501, Krausova
Mariana

Oddelená

40,00 €

311.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 50406901, Slovakova
Sona

Oddelená

87,33 €

312.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1060902, Osuska
Iveta

Oddelená

68,40 €

Peňažná

JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 4804/2008,
Erika
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1851/2014,
Gasparovicova Maria
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1452/2011,
Erika
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1125/2014,
Marianna
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 808/2012,
Bestandigova Alica
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 7896/2015,
Zuzana
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 4058/2008,
Anna

Kosutova

JUDr. Filo, VS: 2571503, Kantarova

Deň vydania: 15.07.2020
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
20.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
25.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
27.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.05.2020 v zmysle § 67
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
28.05.2020 v zmysle § 67
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313.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2571503, Kantarova
Silvia

Oddelená

314.

Peňažná
pohľadávka

Ing. Miroslav Paller, VS: 15/2020

Oddelená

315.

Peňažná
pohľadávka

316.

Peňažná
pohľadávka

317.

Peňažná
pohľadávka

318.

Peňažná
pohľadávka

319.

Peňažná
pohľadávka

Rusnakova Marcela, VS: 5054

Oddelená

320.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Margita Rojiček, EX 145/2019,
Kroslakova

Oddelená

321.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2621008, Fulierova
Ivana

Oddelená

322.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 516001, Jakabova
Angela

Oddelená

323.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 7018, Rurikova Maria

Oddelená

324.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 741502, Ondriskova
Monika

Oddelená

325.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 611702, Tothova
Alica

Oddelená

326.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 2821701, Riskova
Marta

Oddelená

327.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1381006, Haarova
Beata

Oddelená

328.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 691502, Prikrylova
Lucie

Oddelená

329.

Peňažná
pohľadávka

Bc. Andrej Semela, VS: 2001202,
Kralovicova

Oddelená

330.

Peňažná
pohľadávka

Bc. Andrej Semela, VS: 2031201,
Kralovicova

Oddelená

331.

Peňažná
pohľadávka

Bc. Andrej Semela, VS: 761301,
Kralovicova

Oddelená

332.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 1001701, Orbanova
Judita

Oddelená

333.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 761302, Gasparova
Kristina

Oddelená

334.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 151707, Rehakova
Helena

Oddelená

335.

Peňažná
pohľadávka

JUDr. Filo, VS: 41002, Osuska Iveta

Oddelená

336.

Peňažná
pohľadávka

Zariadenia, potraviny

Oddelená

JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 612/2009, Dunkova
Andrea
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 3279/2009,
Tolgyesiova Ruzena
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 1851/2014,
Gasparovicova Maria
JUDr. Ing. Ján Gasper, VS:
6119357581, EX 629/2009, Tolgyesiova
Ruzena

Spolu k 30.06.2020

Oddelená

Oddelená

Oddelená

Oddelená

Deň vydania: 15.07.2020

120,00 €

ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
10.06.2020 v zmysle § 67
186,71 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
12.06.2020 v zmysle § 67
237,84 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
12.06.2020 v zmysle § 67
36,73 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
12.06.2020 v zmysle § 67
130,86 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
12.06.2020 v zmysle § 67
115,45 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
16.06.2020 v zmysle § 67
30,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
12.06.2020 v zmysle § 67
43,65 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.06.2020 v zmysle § 67
22,60 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.06.2020 v zmysle § 67
20,00 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.06.2020 v zmysle § 67
100,00 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.06.2020 v zmysle § 67
47,62 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.06.2020 v zmysle § 67
28,32 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.06.2020 v zmysle § 67
100,00 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.06.2020 v zmysle § 67
40,08 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
18.06.2020 v zmysle § 67
36,30 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.06.2020 v zmysle § 67
80,24 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.06.2020 v zmysle § 67
85,35 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
22.06.2020 v zmysle § 67
95,34 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.06.2020 v zmysle § 67
260,00 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.06.2020 v zmysle § 67
248,25 € ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
24.06.2020 v zmysle § 67
52,29 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
30.06.2020 v zmysle § 67
52,29 €
ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005
ZKR
1 085 127,77 30.06.2020, v zmysle § 91
€
ods.3 ZKR
1 122 201,68
€
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V Detve, dňa 09.07.2020

Ing. Katarína Tkáčová

K054947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo
súpisovej
položky
1.

Súpis. zložka Identifikácia
majetku

Podstata

Súpisová
hodnota

Peňažná
pohľadávka

Základná škola s mat., VS: všeobecná 25,56 €
8000134

2.

Peňažná
pohľadávka

„BAVIBA“
7411902735

v.o.s.,

VS: všeobecná

3.

Peňažná
pohľadávka

Mesto Trenčianske
VS: 21270297

Teplice, všeobecná

4.

Peňažná
pohľadávka

Obec Gemerská Poloma, VS: všeobecná
5000174

5.

Peňažná
pohľadávka

Obec Kokava nad Rimavicou, všeobecná
VS: 14500317

6.

Peňažná
pohľadávka

Domov dôchodcov a domov všeobecná
soc. služieb, VS: 11500212

7.

Peňažná
pohľadávka

SPP, a.s., VS: 8210007558

všeobecná

8.

Peňažná
pohľadávka

Zostatok na účte

všeobecná

9.

Peňažná
pohľadávka

Zostatok na účte

všeobecná

10.

Peňažná
pohľadávka

Zostatok na účte

Všeobecná

11.

Peňažná
pohľadávka

Zostatok na účte

Všeobecná

12.

Peňažná
pohľadávka

VIJOFEL trade, s.r.o.

Všeobecná

13.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná

14.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná

15.

Peňažné
pohľadávky

Preplatok faktúry

Všeobecná

Dátum
zápisu

a

dôvod Poznámka

17.10.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
7,06 €
17.10.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
39,37 €
17.10.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
73,02 €
18.10.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
979,02
21.10.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
66,31
22.10.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
87,96 €
23.10.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
501 000,00 € 28.10.2019 v zmysle § Všeobecná úverová banka,
67 ods. 1 písm. a) zák. a. s.
č. 7/2005 ZKR
811,69 €
05.11.2019 v zmysle § Všeobecná úverová banka,
67 ods. 1 písm. a) zák. a. s .
č. 7/2005 ZKR
1 766 412,07 € 24.10.2019 v zmysle § Slovenská sporiteľňa, a. s.
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
460 521,00 € 25.11.2019 v zmysle § Tatra banka, a. s.
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
10,00 €
24.10.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
13 701,28 €
28.10.2019 v zmysle § SPP, a. s., VS: 8400018031
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
6 574,48 €
28.10.2019 v zmysle § SPP, a. s., VS: 840008034
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
3 101,56 €
28.10.2019 v zmysle § SPP, a. s., VS: 8400018033
67 ods. 1 písm. a) zák.
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16.

Peňažné
pohľadávky

Preplatok faktúry

Všeobecná 3 033,71 €

17.

Peňažné
pohľadávky

Preplatok faktúry

Všeobecná 977,21 €

18.

Peňažné
pohľadávky

Preplatok faktúry

Všeobecná 812,93 €

19.

Peňažné
pohľadávky

Preplatok faktúry

Všeobecná 214,08 €

20.

Peňažné
pohľadávky

Preplatok faktúry

Všeobecná 0,92 €

21.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná 1343,04 €

22.

Peňažná
pohľadávka

Nájomné

Všeobecná 156,00 €

23.

Peňažná
pohľadávka

Záloha na elektrinu, plyn

Všeobecná 91,00 €

24.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná 2 413,98 €

25.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná 286,65 €

26.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná 1 039,94 €

27.

Peňažná
pohľadávka

VIJOFEL trade, s.r.o.

Všeobecná 10,00 €

28.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná 29,52 €

29.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná 513,33 €

30.

Peňažná
pohľadávka

SKYTOLL,
A.
6195000389

S.,

VS: Všeobecná 26,40 €

31.

Peňažná
pohľadávka

SKYTOLL,
A.
3190524007

S.,

VS: Všeobecná 150,00 €

32.

Peňažná
pohľadávky

SKYTOLL,
A.
3190524111

S.,

VS: Všeobecná 50,00 €

33.

Peňažná
pohľadávka

SKYTOLL,
A.
3190524192

S.,

VS: Všeobecná 50,00 €

34.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok, SPP, a.s.

35.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok SPP,
8400019137

a.s.,

VS: Všeobecná 383,46 €

36.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok SPP,
8400019132

a.s.,

VS: Všeobecná 0,72 €

37.

Peňažná
pohľadávka

FiTbar s.r.o., VS: 751916711

38.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok SPP,
8400019140

s.s.,

VS: Všeobecná 34 635,83 €

39.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok SPP,
8400019167

a.s.,

VS: Všeobecná 3 208,80 €

Všeobecná 13,78 €

Všeobecná 50,00 €

Deň vydania: 15.07.2020

č. 7/2005 ZKR
28.10.2019 v zmysle § SPP, a. s., VS: 8400018032
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
28.10.2019 v zmysle § SPP, a. s., VS: 8400018035
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
28.10.2019 v zmysle § SPP, a. s., VS: 8400018036
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
30.10.2019 v zmysle § SPP, a. s., VS: 8400017595
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
30.10.2019 v zmysle § Západoslovenská
67 ods. 1 písm. a) zák. vodárenská
spoločnosť,
č. 7/2005 ZKR
a.s., VS: 8950049710
04.11.2019 v zmysle § SPP, a. s., VS: 8400018602
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
04.11.2019 v zmysle § Zoltán
Kotroczó-Glass
67 ods. 1 písm. a) zák. Tradition SK
č. 7/2005 ZKR
04.11.2019 v zmysle § Zoltán
Kotroczó-Glass
67 ods. 1 písm. a) zák. Tradition SK
č. 7/2005 ZKR
06.11.2019 v zmysle § SPP, a. s., VS: 8400018655
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
06.11.2019 v zmysle § SPP, a. s., VS: 8400018656
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
11.11.2019 v zmysle § SPP, a. s., VS: 8400018580
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
11.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
12.11.2019 v zmysle § SPP, a. s., VS: 8210007956
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
12.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
14.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
15.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
15.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
15.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
19.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
22.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
22.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
24.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
25.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
25.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
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40.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok SPP,
8400019141

41.

Peňažná
pohľadávka

Peter Filipovič, VS: 2450003

Všeobecná 2 507,89 €

42.

Peňažná
pohľadávka

Peter Filipovič, VS: 2450004

Všeobecná 64,86 €

43.

Peňažná
pohľadávka

Bezhotovostný vklad

Všeobecná 100,58 €

44.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok SPP,
8402596608

a.s.,

VS: Všeobecná 48,48 €

45.

Peňažná
pohľadávka

Preplatok SPP,
8210007881

a.s.,

VS: Všeobecná 35,80 €

46.

Peňažná
pohľadávka

GLOGAL RENT
19043001

s.r.o.,

VS: Všeobecná 18,04 €

47.

Peňažná
pohľadávka

Zoltán
Kotroczó-Glass Všeobecná 156,00 €
Tradition SK, VS: 2018

48.

Peňažná
pohľadávka

Zoltán
Kotroczó-Glass Všeobecná 91,00 €
Tradition SK, VS: 2018

49.

Peňažná
pohľadávka

Slovenská
751917212

50.

Peňažná
pohľadávka

Administratívne služby 11/19, Všeobecná 1 740,00 €
VS: 6119208

51.

Peňažná
pohľadávka

Union zdravotná poisťovňa, Všeobecná 392,35 €
a.s. VS: 3662031900

52.

Peňažná
pohľadávka

Union zdravotná poisťovňa, Všeobecná 18,65 €
a.s., VS: 3662031900

53.

Peňažná
pohľadávka

VIJOFEL trade,
751917812

54.

Peňažná
pohľadávka

SLOVAK ENERGY, s.r.o., VS: Všeobecná 439,83 €
2921118348, vyúčtovanie

55.

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Popretie pohľadávka č. 2236

Všeobecná 611,35 €

č. 7/2005 ZKR
25.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
26.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
26.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
27.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
29.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
29.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
29.11.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
04.12.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
04.12.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
05.12.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
13.12.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
18.12.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
18.12.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
18.12.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
19.12.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
Popretá pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 2237

Všeobecná 350,00 €

Popretá pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 2238

Všeobecná 7 635,08 €

Popretá pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 2235

Všeobecná 350,00 €

Popretá pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 2239

Všeobecná 3 102,73 €

Popretá pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 2732

Všeobecná 3 157,17 €

Popretá pohľadávka

KRUP s.r.o., VS: 20190026

Všeobecná 118,80 €

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 3042

Všeobecná 10 000,00 €

27.12.2019 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
Popretá pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 2233

Všeobecná 10 000,00 €

Popretá pohľadávka

Peňažná
pohľadávka

Zoltán Kotroczó
Tradition
SK,
nájomné

56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.

65.

a.s.,

pošta,

ORER
spol.
751915312

VS: Všeobecná 15,00 €

s.r.o.,

s r.o.,

–

VS: Všeobecná 575,97 €

VS: Všeobecná 10,00 €

VS: Všeobecná 3,00 €

Glass Všeobecná 156,00 €
VS:2018

03.01.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
07.01.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
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66.

Peňažná
pohľadávka

67.

Peňažná
pohľadávka

68.

Peňažná
pohľadávka

SPP, VS: 8920009761

69.

Peňažná
pohľadávka

TESCO STORES SR, a. s., Všeobecná 55,44 €
VS: 2802328481

70.

Peňažná
pohľadávka

VIJOFEL trade,
751917801

71.

Peňažná
pohľadávka

ORER
spol.
751915310

s r.o.,

VS: Všeobecná 3,00 €

72.

Peňažná
pohľadávka

ORER
spol.
751915311

s r.o.,

VS: Všeobecná 3,00 €

73.

Peňažná
pohľadávka

ORER
spol.
751915301

s r.o.,

VS: Všeobecná 3,00 €

74.

Peňažná
pohľadávka

75.

Peňažná
pohľadávka

76.

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Zoltán
Kotroczó-Glass Všeobecná
Tradition SR, VS: 2018,
nájomné
Zoltán
Kotroczó-Glass Všeobecná
Tradition SR, VS: 2018, záloha
elektrina, plyn
Prologis Slovak Republik XL, Všeobecná
s.r.o.
LASER – SK, spol. s r.o.
Všeobecná

77.

Zoltán Kotroczó – Glass Všeobecná 91,00 €
Tradition
SK,
VS:2018
nájomné
Národná diaľničná sp. VS: Všeobecná 31 867,37 €
619500416

s.r.o.,

Všeobecná 1 350,29 €

VS: Všeobecná 10,00 €

156,00 €

91,00 €

10 000,00 €
10,40 €

78.

Peňažná
pohľadávka

MS NAM. J.BORODACA 6, Všeobecná 38,93 €
VS: 2019

79.

Peňažná
pohľadávka

BEATI, s.r.o., VS: 45366837

Všeobecná 824,94 €

80.

Peňažná
pohľadávka

BEATI, s.r.o., VS: 45366837

Všeobecná 824,94 €

81.

Peňažná
pohľadávka

BEATI, s.r.o., VS: 45366837

Všeobecná 649,52 €

82.

Peňažná
pohľadávka

BEATI, s.r.o., VS: 45366837

Všeobecná 649,52 €

83.

Peňažná
pohľadávka

KOOPERATIVA
poisťovňa, Všeobecná 1,98 €
a.s., VS: 6587930676

84.

Peňažná
pohľadávka

RECKITT BENCKISER

85.

Peňažná
pohľadávka

KOOPERATIVA
poisťovňa, Všeobecná 824,44 €
a.s., VS: 6587930676

86.

Peňažná
pohľadávka

VIJOFEL trade, s.r.o.

Všeobecná 10,00 €

87.

Peňažná
pohľadávka

Veolia Teplo Levice

Všeobecná 137,42 €

88.

Peňažná
pohľadávka

Helena
10Cpr/20/2017

89.

Peňažná
pohľadávka

Národná diaľničná spoločnosť, Všeobecná 224,66 €
VS: 6209006350

90.

Peňažná

Okresný

súd

Všeobecná 1 611,29 €

Mikuliakova Všeobecná 39,89 €

Ružomberok, Všeobecná 100,00 €

Deň vydania: 15.07.2020

07.01.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
07.01.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
15.01.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
20.01.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
28.01.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
29.01.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
29.01.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
29.01.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
04.02.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
04.02.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
Poplatok – podanie
incidenčnej žaloby
13.02.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
26.02.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
01.03.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
01.03.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
01.03.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
01.03.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
03.03.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
17.03.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
20.03.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
25.03.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
27.03.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
14.05.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
18.05.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
04.06.2020 v zmysle §

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

316

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

pohľadávka

11Cpr/8/2018-308

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

M-MARKET,
a.s.,
00422020
Slovenská pošta a.s.,
9001321958

93.

Peňažná
pohľadávka

M-MARKET, a.s.

Všeobecná 1 095,72 €

94.

Peňažná
pohľadávka

M-MARKET, a.s.

Všeobecná 658,68 €

91.
92.

VS: Všeobecná 488,40 €
VS: Všeobecná 92,95 €

Deň vydania: 15.07.2020

67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
09.06.2020, výnos za
dopravu
11.06.2020 v zmysle §
67 ods. 1 písm. a) zák.
č. 7/2005 ZKR
25.06.2020, výnos za
dopravu
25.06.2020, výnos za
dopravu

2 896 514 €
Spolu k 30.06.2020

V Detve, dňa 09.07.2020
Ing. Katarína Tkáčová
Správca konkurznej podstaty

K054948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo súpisovej
položky
1.
2.
3.
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Súpis. zložka
majetku
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Identifikácia

Podstata

Súpisová
hodnota v €

Achbergerová Emília

Oddelená 96,74 €

Andrášiková Ildiko

Oddelená 925,53 €

Andrášová Jana

Oddelená 2 142,86 €

Antalíková Bohumila

Oddelená 143,42 €

Antalíková Elena

Oddelená 42,02 €

Antalíková Elena

Oddelená 55,90 €

Babčanová Kvetoslava

Oddelená 421,95 €

Babicová Katarína

Oddelená 60,09 €

Babuliaková Dana

Oddelená 127,82 €

Baďurová Lucia

Oddelená 118,10 €

Bakosova Olga

Oddelená 94,18 €

Balazova Ivana

Oddelená 45,98 €

Balážová Andrea

Oddelená 647,87 €

Dátum a dôvod zápisu
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie
Balážová Dominika

Oddelená 33,55 €

Balážová Dominika

Oddelená 138,28 €

Balážová Dominika

Oddelená 210,95 €

Balážová Margita

Oddelená 187,20 €

Balážová Miroslava

Oddelená 862,77 €

Balažovjechová Jana

Oddelená 325,76 €

Balažovjechová Jana

Oddelená 1 682,53 €

Balažovjechová Jana

Oddelená 1 051,19 €

Balková Viktória

Oddelená 138,96 €

Balogová Nikola

Oddelená 90,30 €

Baluchova Vladimira

Oddelená 93,09 €

Báňásová Anita

Oddelená 717,87 €

Baranovičová Monika

Oddelená 102,82 €

Baranovičová Monika

Oddelená 189,18 €

Bartoková Zlata

Oddelená 232,90 €

Bartošová Štefánia

Oddelená 58,63 €

Bartsaeva Elena

Oddelená 1 509,80 €

Beláková Eva

Oddelená 2 543,90 €

Belková Alena

Oddelená 1 031,23 €

Belová Zuzana

Oddelená 166,19 €

Benediková Michala

Oddelená 600,00 €

Benko Imrich

Oddelená 211,03 €

Benovičová Iveta

Oddelená 410,00 €

Bérešová Renáta

Oddelená 400,05 €

Bérešová Renáta

Oddelená 567,84 €

Berkesová Andrea

Oddelená 92,58 €

Berkesová Anna

Oddelená 12,41 €

Berkiová Ružena

Oddelená 33,29 €

Berky Robert

Oddelená 278,02 €

Berky Roman

Oddelená 124,79 €

Blažeková Lívia

Oddelená 25,97 €

Bobáčová Mariana

Oddelená 40,70 €

Bobáňová Janka

Oddelená 34,25 €

Bodnárová Anna

Oddelená 398,40 €

Bogdanová Zlatica

Oddelená 358,40 €

Deň vydania: 15.07.2020
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
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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.

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Bombiczová Nora

Oddelená 57,99 €

Botlóová Aneta

Oddelená 235,54 €

Botosova Nikola

Oddelená 240,69 €

Botosova Nikola

Oddelená 220,87 €

Bruková Katarína

Oddelená 210,43 €

Bubenková Katarína

Oddelená 472,74 €

Budáčová Milota

Oddelená 78,60 €

Bukajova Dagmar

Oddelená 82,15 €

Buranská Helena

Oddelená 239,85 €

Cabanová Alena

Oddelená 589,36 €

Cabanová Alena

Oddelená 532,35 €

Catlos Marian

Oddelená 29,00 €

Ciesariková Monika

Oddelená 306,51 €

Csadiova Darina

Oddelená 12,49 €

Csapóová Eva

Oddelená 2 061,87 €

Csapóová Eva

Oddelená 617,41 €

Csizmadiová Elena

Oddelená 7 940,48 €

Csoriová Gabriela

Oddelená 90,58 €

Csoriová Gabriela

Oddelená 43,95 €

Cupanová Mária

Oddelená 10,74 €

Čampová Andrea

Oddelená 32,00 €

Čipčalová Alžbeta

Oddelená 1 175,61 €

Čipčalová Alžbeta

Oddelená 1 689,26 €

Dančová Mária

Oddelená 47,69 €

Dando Nikoleta

Oddelená 191,83 €

Danišová Sabina

Oddelená 63,29 €

Deak Miroslav

Oddelená 137,52 €

Dečiová Erika

Oddelená 299,25 €

Dekanová Monika

Oddelená 3 935,77 €

Dékányová Erika

Oddelená 242,84 €

Dibuszova Anita

Oddelená 371,72 €

Dikan Ladislav

Oddelená 237,39 €

Dobosiová Erika

Oddelená 226,70 €

Dobošová Zlatica

Oddelená 729,04 €

Dodoková Lucia

Oddelená 63,17 €

Deň vydania: 15.07.2020
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Konkurzy a reštrukturalizácie
Dodoková Lucia

Oddelená 63,17 €

Dolinská Andrea

Oddelená 42,42 €

Dosova Andrea

Oddelená 681,96 €

Dostalova Margita

Oddelená 124,15 €

Drienkova Jarmila

Oddelená 94,24 €

Dubovska Julia

Oddelená 119,00 €

Dubovska Julia

Oddelená 69,51 €

Dubská Lea

Oddelená 55,57 €

Durcová Slávka

Oddelená 219,81 €

Ďurčová Martina

Oddelená 2 875,95 €

Ďurianová Jana

Oddelená 66,37 €

Fajdova Katarina

Oddelená 2 313,23 €

FARKASOVA ADELA

Oddelená 1 323,16 €

Fazekasova Eva

Oddelená 1 010,75 €

Fehérová Katarína

Oddelená 296,09 €

Fehérová Katarína

Oddelená 210,98 €

Feketeova Miriam

Oddelená 109,88 €

Fiďmiková Kristína

Oddelená 19,86 €

Filická Mária

Oddelená 79,60 €

Findrová Eva

Oddelená 84,64 €

Fiserova Olga

Oddelená 95,35 €

Floreková Adriana

Oddelená 70,13 €

Fótyiková Renáta

Oddelená 636,78 €

Fraňová Zuzana

Oddelená 607,48 €

FRGELCOVA ZUZANA

Oddelená 60,94 €

FRGELCOVA ZUZANA

Oddelená 19,72 €

Galambošová Nadežda

Oddelená 190,12 €

Galambošová Nadežda

Oddelená 171,00 €

Gargušová Terézia

Oddelená 430,33 €

Gargušová Terézia

Oddelená 180,61 €

Gašparová Kristína

Oddelená 66,08 €

Gašparová Kristína

Oddelená 1 134,01 €

Gaváčová Alena

Oddelená 186,31 €

Geletová Tatiana

Oddelená 240,30 €

Gibalova Katarina

Oddelená 461,16 €

Deň vydania: 15.07.2020
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
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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.

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie
Gieciová Daniela

Oddelená 31,12 €

GODAVEC PETER

Oddelená 59,92 €

Goliatová Anna

Oddelená 89,74 €

Gondova

Oddelená 236,08 €

Grajcarova Emilia Mgr.

Oddelená 3 295,93 €

Gregáňová Slávka

Oddelená 158,81 €

Grmanová Martina

Oddelená 323,32 €

Grmanová Martina

Oddelená 32,90 €

Grmanová Martina

Oddelená 103,06 €

Grmanová Martina

Oddelená 299,68 €

Gudelová Alzbeta

Oddelená 442,18 €

Guljásová Beáta

Oddelená 176,51 €

Guljásová Beáta

Oddelená 1 155,35 €

Gürtlerová Kristína

Oddelená 392,60 €

Haarova Beata

Oddelená 193,39 €

Halajová Jarmila

Oddelená 93,03 €

Halászyová Manuela

Oddelená 170,35 €

Halgašová Erika

Oddelená 304,62 €

Halgašová Erika

Oddelená 999,03 €

Halgašová Erika

Oddelená 1 899,22 €

Halgašová Erika

Oddelená 566,07 €

Halgašová Erika

Oddelená 689,64 €

Hamornikova Antonia

Oddelená 33,82 €

Hamzova Renata

Oddelená 476,45 €

Hánová Hana

Oddelená 1 334,51 €

Hascáková Radoslava

Oddelená 85,37 €

Haskova Nadezda

Oddelená 591,28 €

Haskova Nadezda

Oddelená 240,72 €

Haskova Nadezda

Oddelená 93,24 €

Hauková Marianna

Oddelená 1 077,09 €

Haxerová Erika

Oddelená 25,94 €

Hejbalová Anna

Oddelená 395,16 €

Henderlová Martina

Oddelená 105,74 €

Hercegová Annamária

Oddelená 192,68 €

Hodošová Božena

Oddelená 59,06 €

Deň vydania: 15.07.2020
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
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153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
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.

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Holicova Marcela

Oddelená 147,35 €

Horáček Július

Oddelená 72,57 €

Horváthová Dáša

Oddelená 314,30 €

Horvathova Ingrid

Oddelená 113,23 €

Hrivnakova Helena

Oddelená 183,12 €

Hrnciarova Andrea

Oddelená 696,89 €

Hrnkova Jana

Oddelená 315,44 €

Hrúzová Ľuba

Oddelená 403,06 €

Hudecova Jarmila

Oddelená 36,21 €

Hyklová Zuzana

Oddelená 171,54 €

Hyklová Zuzana

Oddelená 234,19 €

Hyklová Zuzana

Oddelená 38,27 €

Chmelík Ľubomír

Oddelená 740,87 €

Chodelková Zuzana

Oddelená 3,94 €

Chovan Ladislav

Oddelená 500,66 €

Ilonová Erika

Oddelená 208,66 €

Ilonová Erika

Oddelená 460,34 €

Ivargova Katarina

Oddelená 126,09 €

Ivičičová Jana

Oddelená 113,91 €

Jacková Kristýna

Oddelená 52,87 €

Jakabova Angela

Oddelená 82,45 €

Jakabová Magdaléna

Oddelená 30,24 €

Janciarova Andrea

Oddelená 68,51 €

Jandikova Vlasta

Oddelená 97,82 €

Jankovičová Eva

Oddelená 39,69 €

Jankovičová Eva

Oddelená 371,11 €

Janošovičová Katarína

Oddelená 38,18 €

Járošiová Beáta

Oddelená 217,88 €

Jergusova Anna

Oddelená 42,95 €

Jobbágyová Katarína

Oddelená 333,84 €

JONÁŠ Peter

Oddelená 33,02 €

Jureková Iveta

Oddelená 56,21 €

Kalinová Emília

Oddelená 33,26 €

Kaliská Alžbeta

Oddelená 540,34 €

Kanát Erik

Oddelená 207,73 €

Deň vydania: 15.07.2020
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1

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

322

Obchodný vestník 135/2020
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Konkurzy a reštrukturalizácie
Kanát Erik

Oddelená 207,73 €

Kanát Erik

Oddelená 27,15 €

Kantárová Silvia

Oddelená 374,78 €

Kantorova Janette

Oddelená 62,18 €

KAPLÁNOVÁ Katarína

Oddelená 38,27 €

Kapustová Kristína

Oddelená 253,89 €

Kapustová Kristína

Oddelená 1 209,51 €

Karak Ľudovít

Oddelená 1 364,48 €

Kardosová Monika

Oddelená 315,40 €

KARLÍKOVÁ Janka

Oddelená 3 250,00 €

Kasacova Ingrid

Oddelená 125,16 €

Kasiarova Denisa

Oddelená 217,45 €

Katreniaková Anna

Oddelená 1 350,11 €

Katreniaková Anna

Oddelená 1 815,57 €

Kečkéšová Ľudmila

Oddelená 234,32 €

Kerteszova Viktoria

Oddelená 39,34 €

Keszeghová Júlia

Oddelená 448,78 €

KILIANOVÁ Renáta

Oddelená 27,02 €

Kissova Adrianna

Oddelená 189,63 €

Klimčáková Michaela

Oddelená 70,98 €

Klimova Maria

Oddelená 53,21 €

Klinková Klaudia

Oddelená 293,05 €

Kobalova Janka

Oddelená 303,65 €

Kobielska Dáša

Oddelená 65,76 €

Kobielska Dáša

Oddelená 50,68 €

Koć Dominika

Oddelená 251,68 €

Koć Dominika

Oddelená 32,33 €

Kocanova Denisa

Oddelená 35,85 €

Kocánová Mariana

Oddelená 161,71 €

Kokyova Angelika

Oddelená 728,41 €

Kokyova Angelika

Oddelená 170,52 €

Kokyova Angelika

Oddelená 24,83 €

Kolarikova Eva

Oddelená 252,17 €

Kolečeniová Lucia

Oddelená 5,00 €

Kollárová Janka

Oddelená 119,89 €

Deň vydania: 15.07.2020
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
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222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie
Koporcová Anna

Oddelená 181,70 €

Koreničová Gabriela

Oddelená 180,76 €

Koreňová Ľubica

Oddelená 196,68 €

Koreňová Ľubica

Oddelená 1 027,33 €

Korusiakova Gabriela

Oddelená 43,58 €

Kostelníková Božena

Oddelená 116,40 €

Kostova Monika

Oddelená 112,00 €

Kovacikova Maria

Oddelená 141,97 €

Kovacikova Renata

Oddelená 87,21 €

Kovacova Katarina

Oddelená 112,40 €

Kovacova Katarina

Oddelená 325,58 €

Kovacova Stanislava

Oddelená 109,01 €

Kováčová Alica

Oddelená 1 806,71 €

Kováčová Alica

Oddelená 1 752,04 €

Kováčová Alica

Oddelená 4 320,53 €

Kováčová Gabriela

Oddelená 119,50 €

Kováčová Katarína

Oddelená 42,99 €

Kováčová Lenka

Oddelená 171,08 €

Kováčová Lenka

Oddelená 145,07 €

Kovalíková Nikola

Oddelená 217,64 €

Kovalíková Nikola

Oddelená 85,55 €

Kovalíková Nikola

Oddelená 348,80 €

Kozáčová Zuzana

Oddelená 95,90 €

KOZLOKOVA KATKA

Oddelená 61,14 €

Krajciova Erika

Oddelená 37,38 €

Krajcovicova Emilia

Oddelená 123,48 €

Krajčiová Vlasta

Oddelená 51,02 €

Králiková Monika

Oddelená 223,10 €

Králová Ružena

Oddelená 311,85 €

Kralovičová Zuzana

Oddelená 1 786,01 €

Kralovičová Zuzana

Oddelená 2 071,18 €

Kralovičová Zuzana

Oddelená 2 537,75 €

Krátka Jana

Oddelená 480,50 €

Kratochvil Miroslav

Oddelená 93,77 €

Kratochvílová Erika

Oddelená 72,20 €

Deň vydania: 15.07.2020
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
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257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Kratochvílová Erika

Oddelená 186,55 €

Krausová Mariana

Oddelená 103,98 €

Krišková Mária

Oddelená 124,58 €

Krištofová Monika

Oddelená 75,70 €

Križanová Tímea

Oddelená 241,45 €

Križanová Tímea

Oddelená 2 276,95 €

Križanová Tímea

Oddelená 468,47 €

Križanová Tímea

Oddelená 176,55 €

Križanová Tímea

Oddelená 944,82 €

Krnačova Oľga

Oddelená 89,52 €

Krošláková Zuzana

Oddelená 595,95 €

Krštieňková Mária

Oddelená 1 634,75 €

Kubaliaková Veronika

Oddelená 16,40 €

Kubikova Bernardina

Oddelená 39,60 €

Kubišová Eva

Oddelená 28,08 €

Kucerova Katarina

Oddelená 151,51 €

Kucerová Mária

Oddelená 479,02 €

Kučáková Monika

Oddelená 150,92 €

Kučáková Monika

Oddelená 6,45 €

Kučerová Gabriela

Oddelená 278,90 €

Kučerová Gabriela

Oddelená 813,51 €

Kuchárikova Helena

Oddelená 372,30 €

Kucharkova Sona

Oddelená 51,32 €

Kucharova Miroslava

Oddelená 83,31 €

Kukuckova Monika

Oddelená 53,08 €

Kukučková Jana

Oddelená 572,20 €

Kundratová Petronela

Oddelená 113,81 €

Kundratová Petronela

Oddelená 195,00 €

Kundratová Petronela

Oddelená 396,01 €

KURÁKOVÁ Ivana

Oddelená 15,80 €

Kurincová Monika

Oddelená 22,02 €

Kurnická Andrea

Oddelená 207,30 €

Kurucová Mária

Oddelená 249,63 €

Kvasnova

Oddelená 37,74 €

Kyselova Anna

Oddelená 340,47 €

Deň vydania: 15.07.2020
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
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295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.

pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Konkurzy a reštrukturalizácie
Kyselova Anna

Oddelená 340,47 €

Kyseľová Žaneta

Oddelená 121,81 €

Kyseľová Žaneta

Oddelená 215,23 €

Kyseľová Žaneta

Oddelená 218,89 €

Kyseľová Žaneta

Oddelená 28,30 €

Lampertová Veronika

Oddelená 339,37 €

Langová Věra

Oddelená 28,63 €

Laštiaková Alena

Oddelená 258,57 €

Laubertová Jitka

Oddelená 76,39 €

Laubertová Jitka

Oddelená 291,21 €

Laubertová Jitka

Oddelená 463,92 €

Lauková Renáta

Oddelená 168,80 €

Lazarová Petronela

Oddelená 2 904,14 €

Lederleitner Gabriel

Oddelená 559,20 €

Lenczová Alena

Oddelená 2 465,72 €

Lepáčeková Estera

Oddelená 43,15 €

Lepáčeková Estera

Oddelená 171,98 €

Lepáčeková Estera

Oddelená 69,14 €

Lepetová Zuzana

Oddelená 411,90 €

Leszkova Maria I

Oddelená 61,34 €

Lešková Marianna

Oddelená 4 753,28 €

Liskova Barbora

Oddelená 74,31 €

Liskova Martina

Oddelená 1 399,60 €

LOPÚCHOVÁ Linda

Oddelená 46,76 €

Lörincová Dana

Oddelená 37,62 €

Lőrincziová Viera

Oddelená 228,05 €

Löwyová Zdena

Oddelená 266,07 €

Lubuska Jana

Oddelená 70,70 €

Luczova Iveta

Oddelená 248,63 €

Luhová Dagmar

Oddelená 2 204,17 €

Lukacova Zuzana 2

Oddelená 89,29 €

Luptáková Oľga

Oddelená 20,34 €

Luterancikova Jana

Oddelená 112,06 €

Mackovčinová Viera

Oddelená 23,64 €

MADLUŠKOVÁ Viera

Oddelená 4 313,35 €

Deň vydania: 15.07.2020
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
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344.
345.
346.
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348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie
Magerová Erika

Oddelená 66,55 €

Magerová Erika

Oddelená 60,49 €

Magyarová Frederika

Oddelená 15,33 €

Macho Ľubomír

Oddelená 318,60 €

Majerová Magdaléna

Oddelená 38,34 €

Majková Marianna

Oddelená 100,75 €

Malaťáková Katarína

Oddelená 80,13 €

Malčeková Karina

Oddelená 770,98 €

Malinovská Vladimíra

Oddelená 423,61 €

Maľová Ružena

Oddelená 497,96 €

Mareková Barbora

Oddelená 202,93 €

Marenčiková Darina

Oddelená 164,90 €

Marenčiková Darina

Oddelená 22,66 €

Marková Iveta

Oddelená 31,13 €

Martinkovičová Mariana

Oddelená 1 196,48 €

Martinkovičová Simona

Oddelená 451,48 €

Marušková Lucia

Oddelená 66,93 €

Matejovičová Marcela

Oddelená 388,09 €

MATEOVA KATKA

Oddelená 177,02 €

Matiašová Zuzana

Oddelená 32,60 €

Matuskova Katarina

Oddelená 152,89 €

Matuskova Katarina

Oddelená 41,03 €

Matúšková Veronika

Oddelená 85,55 €

Mátyus Jozef

Oddelená 109,64 €

Mehesova Edita

Oddelená 242,54 €

Méhesová Ildikó

Oddelená 142,79 €

Melicháreková Lenka

Oddelená 137,90 €

Melicherčíková Ingrid

Oddelená 10,99 €

Mesárošová Anna

Oddelená 173,02 €

Mesárošová Anna

Oddelená 858,31 €

Mesíková Eva

Oddelená 35,48 €

Mesíková Eva

Oddelená 10,06 €

Mesterova Monika

Oddelená 1 325,66 €

Mezovariova Ildiko

Oddelená 1 050,76 €

Mihalíková Jana

Oddelená 70,64 €

Deň vydania: 15.07.2020
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
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389.
390.
391.
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393.
394.
395.

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Mikléšová Olga

Oddelená 13,81 €

Mikstajová Marie

Oddelená 33,54 €

Mikušová Erika

Oddelená 157,00 €

Miškalová Zuzana

Oddelená 102,65 €

Mochňák Marcel

Oddelená 97,09 €

Mokošová Jana

Oddelená 5 511,03 €

Mokrá Dáša

Oddelená 165,72 €

Mokrá Katarína

Oddelená 249,72 €

Molnárová Erika

Oddelená 3 195,70 €

Molnárová Erika

Oddelená 2 211,13 €

Molnarova Maria

Oddelená 574,39 €

Moravska Jarmila

Oddelená 431,19 €

Morvaiová Zita

Oddelená 8,70 €

Mózešová Blanka

Oddelená 221,63 €

Mundokova Sona

Oddelená 1 334,93 €

Murániová Margita

Oddelená 1 464,10 €

MURANSKA ELENA

Oddelená 127,39 €

MURINOVA ANDREA

Oddelená 63,96 €

Nádaždyová Mária

Oddelená 765,93 €

Nádaždyová Mária

Oddelená 1 970,21 €

NAGYOVÁ Dana

Oddelená 102,59 €

Navrátilová Helena

Oddelená 206,01 €

Nemsilová Dana

Oddelená 42,55 €

Nováková Lenka

Oddelená 73,55 €

NOVOSEDLIAKOVÁ Bibiána Oddelená 212,27 €
Ocovanova Eva

Oddelená 199,16 €

Oláhová Alžbeta

Oddelená 123,49 €

Olšiaková Iveta

Oddelená 60,58 €

Ondríková Monika

Oddelená 224,03 €

Ondríková Monika

Oddelená 365,97 €

Ondríková Monika

Oddelená 323,24 €

Orbánová Judita

Oddelená 3 209,32 €

Orosziová Zdeňka

Oddelená 110,08 €

Orosziová Zdeňka

Oddelená 192,04 €

Országhová Simona

Oddelená 4 335,85 €

Deň vydania: 15.07.2020
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
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Peňažná
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Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
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Peňažná
pohľadávka
Peňažná
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Peňažná
pohľadávka
Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
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Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Konkurzy a reštrukturalizácie
Országhová Simona

Oddelená 4 335,85 €

Oruzinska Alena

Oddelená 97,99 €

Ostrá Jana

Oddelená 100,00 €

Osuska Iveta

Oddelená 6 219,28 €

Osuska Iveta

Oddelená 213,87 €

Pajtášová Miroslava

Oddelená 78,28 €

Pakesová Jana

Oddelená 121,32 €

Palcova Timea

Oddelená 65,59 €

PÁLOVÁ Božena

Oddelená 76,82 €

Pardonova Iveta

Oddelená 1 106,87 €

Pardonova Iveta

Oddelená 91,35 €

Pardonova Iveta

Oddelená 24,78 €

Pavčová Viera

Oddelená 1 313,67 €

Pavlačková Martina

Oddelená 100,00 €

Pazmanyova Lucia

Oddelená 25,20 €

Pečková Miriam

Oddelená 305,74 €

Péliová Martina

Oddelená 3 237,35 €

Péliová Martina

Oddelená 287,82 €

Pellerová Helena

Oddelená 22,99 €

Petríková Eva

Oddelená 8,69 €

Petríková Eva

Oddelená 30,64 €

Petrová Jana

Oddelená 175,03 €

Petrová Jana

Oddelená 426,60 €

Petrová Jana

Oddelená 64,43 €

Petrovičová Erika

Oddelená 191,35 €

Pilinská Martina

Oddelená 86,04 €

Pittnerova Miroslava

Oddelená 123,19 €

Pittnerova Miroslava

Oddelená 47,83 €

Planka Martin

Oddelená 14,44 €

Planka Martin

Oddelená 19,29 €

Plešivková Marcela

Oddelená 198,90 €

Pluhárová Renáta

Oddelená 9 924,26 €

Poláková Veronika

Oddelená 244,56 €

Polčík Marian

Oddelená 43,18 €

Polívková Tatiana

Oddelená 247,10 €

Deň vydania: 15.07.2020
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
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430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie
Polívková Tatiana

Oddelená 184,34 €

Polívková Tatiana

Oddelená 85,64 €

Pollakova Helena

Oddelená 244,07 €

Polomská Alena

Oddelená 321,67 €

Poloncová Denisa

Oddelená 158,43 €

Ponicka Eva

Oddelená 1 148,94 €

Porubčanská Barbora

Oddelená 75,13 €

Pősingerová Soňa

Oddelená 1 881,61 €

Pősingerová Soňa

Oddelená 63,26 €

Poznánová Dagmar

Oddelená 240,40 €

Pozníková Denisa

Oddelená 173,03 €

Príbelská Erika

Oddelená 147,07 €

Pribilová Monika

Oddelená 1 400,89 €

Pršancová Tatiana

Oddelená 62,60 €

Přikrylová Lucie

Oddelená 192,98 €

Pufflerová Anna

Oddelená 847,24 €

Pupalová Ivana

Oddelená 50,66 €

Putnokiova Agnesa

Oddelená 98,31 €

Raganová Jana

Oddelená 152,69 €

Rakovická Katarína

Oddelená 16,92 €

Rástočná Andrea

Oddelená 129,56 €

Remsikova Alena

Oddelená 91,69 €

Resutíková Alžbeta

Oddelená 3 055,13 €

Rigóová Tímea

Oddelená 41,37 €

Rišková Marta

Oddelená 1 001,49 €

Rosenbergová Tatiana

Oddelená 189,74 €

Rozinajova Lubica

Oddelená 476,26 €

Rozínková Margita

Oddelená 390,00 €

Rusnáková Anna

Oddelená 230,00 €

Rusnáková Marcela

Oddelená 177,34 €

Ružičková Milada

Oddelená 1 838,44 €

Rybová Miroslava

Oddelená 150,00 €

Sabóová Vlasta

Oddelená 195,08 €

Sabóová Vlasta

Oddelená 218,42 €

Sabóová Vlasta

Oddelená 310,35 €

Deň vydania: 15.07.2020
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
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465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Sadyová Adriana

Oddelená 18,40 €

Sajková Renáta

Oddelená 293,36 €

Salasiova Jana

Oddelená 118,90 €

Santorisova Magdal.

Oddelená 83,91 €

Sapolová Andrea

Oddelená 1 254,71 €

SEDLÁČKOVÁ Anna

Oddelená 1,70 €

Sedláčková Jarmila

Oddelená 5 808,13 €

Selecká Valentová Viera

Oddelená 2 508,08 €

Selecká Valentová Viera

Oddelená 212,28 €

Severinova Jaroslava

Oddelená 250,58 €

Shonova Maria

Oddelená 62,73 €

Schleicherová Mária

Oddelená 69,64 €

Schniererová Denisa

Oddelená 93,76 €

Schvarzbacherová Janka

Oddelená 17,25 €

Sima Ondrej

Oddelená 181,40 €

Simomcicova Julia

Oddelená 40,40 €

Simova Zuzana

Oddelená 45,28 €

SIMUNOVA Monika

Oddelená 217,54 €

Skasková Slávka

Oddelená 59,17 €

Skokanová Iveta

Oddelená 206,41 €

Skokanová Iveta

Oddelená 305,55 €

Skýpalová Sláva

Oddelená 4 902,79 €

Sliacka Katarína

Oddelená 262,86 €

Slovák Jozef

Oddelená 108,47 €

Smetanková Iveta

Oddelená 70,11 €

Snapkova Helena

Oddelená 47,27 €

Solčániová Klára

Oddelená 307,94 €

Soosova Eva

Oddelená 211,50 €

Soucíková Anezka

Oddelená 102,37 €

Soucíková Anezka

Oddelená 84,98 €

Spilajova Angela

Oddelená 7,29 €

Srenkelova

Oddelená 37,80 €

Staňková Anna

Oddelená 156,35 €

Stašková Danica

Oddelená 149,71 €

Stašková Danica

Oddelená 389,46 €

Deň vydania: 15.07.2020
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
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502.
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505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.

pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Konkurzy a reštrukturalizácie
Stašková Danica

Oddelená 389,46 €

Stehlíková Anna

Oddelená 70,00 €

Stehlíková Anna

Oddelená 474,66 €

Stieglerová Žaneta

Oddelená 62,77 €

Stolcova Renata

Oddelená 240,69 €

Stolcova Renata

Oddelená 60,84 €

Stolcova Renata

Oddelená 15,07 €

Strapinová Eva

Oddelená 104,58 €

Strmeňová Ľubica

Oddelená 71,96 €

Strýčková Alena

Oddelená 26,14 €

Stugelova Eva

Oddelená 89,59 €

Subova Jana

Oddelená 77,57 €

SUCHÁNKOVÁ Jana

Oddelená 120,75 €

Sulajova Lydia

Oddelená 39,06 €

Sulajova Lydia

Oddelená 193,32 €

Szabóová Denisa

Oddelená 227,90 €

Szolárová Jiřina

Oddelená 302,70 €

Szolgai Katarína

Oddelená 51,86 €

Szolgaiová Agáta

Oddelená 32,61 €

Szrsenova Alžbeta

Oddelená 33,82 €

Šarköziová Zuzana

Oddelená 307,27 €

Šarlínová Alena

Oddelená 310,39 €

Šarlínová Alena

Oddelená 688,47 €

Šarlínová Alena

Oddelená 562,36 €

Šipláková Anna

Oddelená 283,60 €

Šišuláková Vladimíra

Oddelená 11,95 €

Škorecová Monika

Oddelená 209,56 €

Šoltísová Lucia

Oddelená 25,03 €

Štefanová Anna

Oddelená 130,06 €

Štefanová Anna

Oddelená 40,12 €

Švaňová Miroslava

Oddelená 491,78 €

Švédová Jana

Oddelená 31,03 €

Švédová Jana

Oddelená 30,60 €

Švejdová Jana

Oddelená 165,39 €

Švelanová Andrea

Oddelená 293,31 €

Deň vydania: 15.07.2020
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
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562.
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Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie
Takácsová Denisa

Oddelená 32,25 €

Tamášová Ildikó

Oddelená 232,52 €

Tamášová Ildikó

Oddelená 402,49 €

Tatarková Jana

Oddelená 89,57 €

Tokolyiová Helena

Oddelená 17,53 €

Tokolyiová Helena

Oddelená 154,62 €

Tokolyiová Helena

Oddelená 110,14 €

Tolmáčiová Iveta

Oddelená 495,91 €

Tolmáčiová Iveta

Oddelená 532,63 €

Tomajka Jozef

Oddelená 25,19 €

Tomajková Martina

Oddelená 99,81 €

Tomášová Anna

Oddelená 189,18 €

Tomášová Mária

Oddelená 316,00 €

Tomiova Jaroslava

Oddelená 287,23 €

Tóthová Alica

Oddelená 262,29 €

Tothova Lucia

Oddelená 87,96 €

Trebatická Elena

Oddelená 49,21 €

Trebatická Elena

Oddelená 199,40 €

Trenková Judita

Oddelená 110,78 €

Turčanová Jolana Ing.

Oddelená 29,10 €

Turisova Monika

Oddelená 173,11 €

Turisova Monika

Oddelená 46,66 €

Tusimova Jarmila

Oddelená 90,35 €

Tušjaková Vaniherová
Ľubica

Oddelená 60,21 €

Uriková Katarína

Oddelená 81,99 €

Vaclavikova Maria

Oddelená 47,04 €

Vajsová Veronika

Oddelená 35,29 €

Vajsová Veronika

Oddelená 21,87 €

Valkovská Zuzana

Oddelená 271,72 €

Vančucha Alexander

Oddelená 197,21 €

Vančucha Alexander

Oddelená 58,85 €

Vandák Matej

Oddelená 134,31 €

Vandáková Dagmar

Oddelená 57,44 €

Vandlikova Iveta

Oddelená 865,22 €

Varga David

Oddelená 32,52 €

Deň vydania: 15.07.2020
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
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Peňažná
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Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
pohľadávka
Peňažná
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Peňažná
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Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie

Vargova Dagmar

Oddelená 906,76 €

Vašková Gabriela

Oddelená 37,99 €

Vedrödyová Mária

Oddelená 1 406,26 €

Vedrödyová Mária

Oddelená 300,13 €

Velčická Miroslava

Oddelená 103,40 €

Vigašová Anna

Oddelená 149,80 €

Víglaská Iveta

Oddelená 4,35 €

Viktory Harichová Miroslava Oddelená 207,01 €
Vitálišová Miroslava

Oddelená 265,72 €

Vlačuhová Dominika

Oddelená 142,79 €

Vojtkova Jana

Oddelená 344,16 €

Volentova Anna

Oddelená 181,27 €

Volfová Janka

Oddelená 67,82 €

Vrbiniakova

Oddelená 362,98 €

Vrbová Valéria

Oddelená 810,96 €

Vrbová Valéria

Oddelená 162,69 €

Vrbová Valéria

Oddelená 20 463,92 €

Weisova Dana

Oddelená 530,37 €

Weiss Ľubomír

Oddelená 178,32 €

Zahradníková Petra

Oddelená 394,50 €

Zatkova Anna

Oddelená 30,44 €

Závodská Adriana

Oddelená 85,43 €

Znášiková Ivana

Oddelená 276,42 €

ZVOLENCOVA EVA

Oddelená 127,17 €

Žembová Silvia

Oddelená 18,32 €

Žembová Silvia

Oddelená 22,04 €

Žihalová Jana

Oddelená 123,62 €

Žišková Alžbeta

Oddelená 130,42 €

Banková záruka

Oddelená 1 800 000,00 €

Rozdiel dane určený
rozhodnutím DÚ
Rozdiel dane určený
rozhodnutím DÚ
Rozdiel dane určený
rozhodnutím DÚ
Rozdiel dane určený
rozhodnutím DÚ
Spolu

Oddelená 276 134,60 €
Oddelená 580 654,10 €
Oddelená 693 696,31 €
Oddelená 298 061,94 €

Deň vydania: 15.07.2020
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR
07.07.2020 v zmysle § 67 ods. 1
písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

3 935 478,06 €

V Detve, dňa 09.07.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K054949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Diana Boďová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 314, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1994
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/239/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/239/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Diana Boďová, nar. 31.03.1994, trvale bytom 962 31 Sielnica, oznamuje, že
vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ktorý bol písomnou prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu, vlastného
šetrenia správcu a vyhlásenia dlžníka, že v konkurze nebol zistený majetok, ktorý v nadväznosti na ustanovenie
§167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe uvedeného správca v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením č. k. 4
Odk/239/2020 zo dňa 06.04.2020, ktoré bolo uverejnené v OV č. 73/2020 dňa 16.04.2020, sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
v Banskej Bystrici, dňa 09.07.2020
JUDr. Ďurčeková správca, k. s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K054950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kúdeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hriňová 723, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1964
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/80/2017 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/80/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – I. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 15.07.2020

Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Ján
Kúdeľa, narodený dňa 28.08.1964, trvale bytom Slanec 723, 962 05 Hriňová, Slovenská republika, obchodné
meno Ján Kúdela W.M.K., s miestom podnikania Slanec 723, 962 05 Hriňová, Slovenská republika, IČO: 34 324
411 (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 3OdK/80/2017 zo dňa 04.09.2017,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 173, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 11.09.2017, v súlade s
ust. § 167n ods. 1 druhej vety v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení aplikovateľnom na konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka (ďalej
len „ZKR“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie súboru súpisových zložiek majetku
podliehajúcich konkurzu na majetok Dlžníka, ktorých zápis do súpisu majetku konkurznej podstaty (oddelenej
podstaty) bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 31, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 13.02.201 pod
publikačnou značkou K009954 (a zmena zverejnená v Obchodnom vestníku č. 129, časti Konkurzy
a reštrukturalizácie, zo dňa 07.07.2020 pod publikačnou značkou K052692), a to:
Súboru, tvoreného nasledujúcimi pozemkami Dlžníka:
1. parcela registra "C" - Orná pôda, výmera [m2]: 1179, štát: SR, obec: Hriňová, názov katastrálneho
územia: Hriňová, číslo listu vlastníctva: 8176, parcelné číslo: 10383/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1,
súpisová hodnota [EUR]: 4.407
2. parcela registra "C" - Orná pôda, výmera [m2]: 18, štát: SR, obec: Hriňová, názov katastrálneho územia:
Hriňová, číslo listu vlastníctva: 8176, parcelné číslo: 10383/19, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1,
súpisová hodnota [EUR]: 191,16
(nehnuteľnosti Dlžníka uvedené vyššie spoločne ďalej aj len ako „Súbor“).
Pre vylúčenie pochybností Správca uvádza, že vyhlasované ponukové konanie sa týka vyššie uvedeného
Súboru ako celku a ponuka môže byť podaná výhradne na kúpu Súboru, ponuky na kúpu len niektorého
z pozemkov Dlžníka tvoriacich Súbor nie sú prípustné.
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho konkrétneho Súboru) sa stane
každý subjekt, ktorý najneskôr v lehote pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa faktického zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku:
(a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika) písomnú ponuku na kúpu Súboru s náležitosťami podľa bodu 4. tohto oznámenia. Ponuku je potrebné
doručiť v zalepenej obálke s označením „PK Kúdeľa – Súbor nehnuteľností“; a
(b) zloží (v zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR) zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Súboru na bankový
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN): SK8683300000002801286183, s
variabilným symbolom 38017 a správou pre prijímateľa „záloha PK Kúdeľa – Súbor nehnuteľností“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude predaj Súboru za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej ponuke, podľa bodov 9. a 10. tohto
oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí (a) nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia alebo (b) prejavia
záujem o kúpu len niektorého z pozemkov tvoriacich Súbor, sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu Súboru
(vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
(a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné číslo, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla
a adresy elektronickej pošty, ktorú používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým
konaním;
(b)

slovné

vyjadrenie

záväzného

záujmu

o odplatné

nadobudnutie

(kúpu)

Súboru,
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neumožňujúcim zámenu predmetu kúpy (napríklad „podávam záväznú ponuku na kúpu súboru nehnuteľností
dlžníka Ján Kúdeľa, tvoreného nasledujúcimi pozemkami 1) parcela registra "C" - Orná pôda, výmera [m2]: 1179,
štát: SR, obec: Hriňová, názov katastrálneho územia: Hriňová, číslo listu vlastníctva: 8176, parcelné číslo:
10383/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1 a 2) parcela registra "C" - Orná pôda, výmera [m2]: 18, štát: SR,
obec: Hriňová, názov katastrálneho územia: Hriňová, číslo listu vlastníctva: 8176, parcelné číslo: 10383/19,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1“);
(c) ponúkanú kúpnu cenu za Súbor tvoriaci predmet ponuky vyjadrenú číslom i slovom v mene euro (v
prípade rozdielu medzi údajom uvedeným číslom a slovom má prednosť údaj uvedený slovom) – Dlžník nie je
platiteľom dane z pridanej hodnoty;
(d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vo vzťahu k
Súboru tvoriacemu predmet ponuky vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu
1.(b) tohto oznámenia;
(e) vyjadrenie súhlasu s týmito podmienkami v nasledovnom znení: „Súhlasím[e] s podmienkami ponukového
konania, do ktorého sa predkladanou záväznou ponukou zapájame tak, ako boli tieto zverejnené v Obchodnom
vestníku, vrátane, avšak bez obmedzenia na, znenie a záväzky zakladané ich bodmi 10. [najmä záväzok uzavrieť
Zmluvu] a 12. [najmä záväzok zaplatiť zmluvnú pokutu]“.
(f) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napríklad originál
plnomocenstva]);
(g) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register Slovenskej
republiky, nie starší ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia.
5. S ohľadom na predmet ponukového konania sa osobná ohliadka pozemkov tvoriacich Súbor, vykonáva len na
základe požiadavky záujemcu a len za podmienky náhrady nákladov Správcu na realizáciu ohliadky.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
Správca má právo, podľa vlastného uváženia, odmietnuť vo vzťahu ku ktorémukoľvek Súboru všetky ponuky;
Správca v každom prípade odmietne ponuky, v ktorých ponúknutá kúpna cena nedosiahne úroveň aspoň 100 %
súčtu súpisovej hodnoty všetkých pozemkov a spoluvlastníckych podielov tvoriacich Súbor.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“),
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu) ponúknu viacerí záujemcovia,
o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň,
kedy Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8. tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany - (i) Dlžník (konajúc Správcom) ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – všetky nehnuteľnosti tvoriace Súbor;
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c) esenciálne záväzky zmluvných strán - (i) záväzok predávajúceho previesť predmet kúpy na kupujúceho,
a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa jeho Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že - (i) zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou za predmet kúpy, (ii) návrh na vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy podá na príslušný orgán katastra
nehnuteľností kupujúci bez zbytočného odkladu po jej uzavretí, najneskôr však v lehote jedného (1) mesiaca od
uzavretia zmluvy, (iii) náklady spojené s osvedčením podpisov predávajúceho na všetkých rovnopisoch zmluvy a
správny poplatok spojený s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zmluvy do katastra
nehnuteľností v plnom rozsahu znáša a platí kupujúci - pokiaľ predmetné náklady alebo správny poplatok
z akéhokoľvek dôvodu zaplatí predávajúci, má právo na náhradu zo strany kupujúceho, (iv) predmet kúpy sa
predáva v stave, v akom si ho kupujúci mohol v rámci ponukového konania ohliadnuť (či už tak skutočne urobil,
alebo možnosť z vlastného rozhodnutia nevyužil) a v akom stojí a leží v čase uzavretia kúpnej zmluvy a
kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne faktického stavu predmetu kúpy alebo akejkoľvek jeho časti voči
predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani
právo od zmluvy odstúpiť, a (v) vylúčenie zodpovednosti predávajúceho v súvislosti s eventuálnymi (A) právnymi
vadami predmetu kúpy, o ktorých kupujúci vedel alebo v prípade vynaloženia náležitej starostlivosti vedieť mohol,
ako aj s eventuálnymi (B) právnymi vadami predmetu kúpy, o ktorých predávajúci nevedel (ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v lehote desiatich (10) kalendárnych
dní odo doručenia predmetnej zásielky doručil štyri rovnopisy Zmluvy podpísané zo strany Úspešného záujemcu.
Pokiaľ sa Správca a Úspešný záujemca nedohodnú inak, po podpise Zmluvy zo strany Správcu, budú tri
rovnopisy Zmluvy odoslané na korešpondenčnú adresu Úspešného záujemcu uvedenú v ponuke spolu s výzvou,
aby Úspešný záujemca bez zbytočného odkladu po doručení rovnopisov Zmluvy, najneskôr však do jedného
mesiac od jej podpisu zo strany Správcu, podal na príslušný Okresný úrad katastrálny odbor návrh na vklad
vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností.
11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia,
Úspešný záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov ponukového konania a Správca (bez
vplyvu na práva voči takémuto Úspešnému záujemcovi vzniknuté v súvislosti s nesplnením povinnosti) podľa
výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia určí ďalšiu víťaznú
ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 9. a 10., alebo (b) ak nebude možné postupovať podľa
predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia je povinný
zaplatiť Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny Súboru
podľa Víťaznej ponuky. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety započítať so zloženou
zábezpekou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (13.) tohto oznámenia vráti zloženú
zábezpeku zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K054951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ostrolucký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 6166/162, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/152/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/152/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka
Jozef Ostrolucký, dátum narodenia 15.07.1957, trvale bytom na ulici Uľanská cesta 6166/162, 974 01 Banská
Bystrica - Uľanka, Slovenská republika, podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Ostrolucký – KARATE –
REIKI – DO, s miestom podnikania na ulici Uľanská cesta 6166/162, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 34 256 270 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167q zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj
majetku Dlžníka pozostávajúceho zo súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu majetku všeobecnej
podstaty dňa 07.10.2019 in concreto
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota – cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 00
606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota – cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 00
606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota – cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
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Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 00
606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota – cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 00
606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota – cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 00
606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota – cenný papier
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Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 00
606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019

Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota – cenný papier
Druh a forma cenného papiera: Akcia kmeňová na doručiteľa
Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier
Mena: SKK
Nominálna hodnota: 1.000,00 SKK (33,19 EUR)
ISIN: SK1120002045
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 00
606 154
Súpisová hodnota: 33,19 EUR
Dátum zapísania: 07.10.2019
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“). Správca s ohľadom na výšku súpisovej hodnoty súpisových zložiek
majetku tvoriacich Predmet speňažovania, ktorá nepresiahla sumu vo výške 5.000 EUR a vychádzajúc zo
skutočnosti, že Predmet speňažovania nie je tvorený inými majetkovými hodnotami, speňažuje Predmet
speňažovania ako hnuteľné veci v súlade s ust. § 167q ods. 3 ZKR.
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky alebo iný deň pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, bude posledným dňom Lehoty
najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne Správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.:
5OdK/152/2019 - NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za prevod Predmetu speňažovania; a (e) číslo účtu záujemcu ako majiteľa cenných papierov
vedeného Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom na ul. 29. augusta 1/A, 814 80
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976 alebo (ďalej aj len ako „CDCP“) alebo členom CDCP
v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Člen“) spolu s identifikačnými údajmi
Člena, ak je účet záujemcu ako majiteľa cenných papierov vedený Členom. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „51522019“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno prípadne IČO.
Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za
nadobudnutie Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
V zmysle ust. § 167s ZKR Správca nie je pri speňažovaní Predmetu speňažovania viazaný predkupným
právom. Osobe oprávnenej z predkupného práva k Predmetu speňažovania, zriadeného ako vecné právo
však predkupné právo zostáva zachované.
Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
Úspešný záujemca znáša všetky náklady spojené s registráciou prevodu Predmetu speňažovania
vykonanou CDCP alebo Členom na ťarchu účtu Dlžníka a v prospech účtu úspešného záujemcu,
vykonanou na základe príkazu na registráciu prevodu daného Dlžníkom ako prevodcom a úspešným
záujemcom ako nadobúdateľom.
Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania alebo v dôsledku existencie
práv zabezpečujúcich záväzky Dlžníka zaťažujúcich Predmet speňažovania voči Správcovi alebo
Dlžníkovi žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania alebo akýchkoľvek
práv zabezpečujúcich záväzky Dlžníka zaťažujúcich Predmet speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie zmluvy o kúpe cenných papierov, predmetom ktorej bude odplatný prevod
Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny vyhodnotí s odbornou starostlivosťou ako zjavne neprimerane nízku.

JUDr. Matúš Boľoš - správca

K054952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záslavová Ľubomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 2086 / 46, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica

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

342

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/272/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/272/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Dňa 10.7.2020

súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,
a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 v celkovej sume 271,85,- Eur.. Pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

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

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

Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
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b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.

Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.

Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.

V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.

Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.

Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.

Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

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

Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Mgr. Marína Zacharová
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správca

K054953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Kmec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 73, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/324/2018 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/324/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

OPRAVA ZÁPISU:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Správca týmto vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty dlžníka Imrich Kmec, nar. 10.02.1954, Mirka Nešpora 73,
080 01 Prešov nižšie uvedenú súpisovú zložku majetku:
Súpisová zložka majetku č.: 1
P.č.

Popis

Súp. č.

Par.č.

1

dom

111

263

Výme-ra

LV

Kat. územie

447

Drienov, okres Prešov

Druh

Vlastníct-vo
podielové spoluvlast.
1/12

pozemok

263

537 m²

447

Drienov

zast. pl. a nádv.

podielové spoluvlast.
1/12

pozemok

264

1738 m²

447

Drienov

záhrada

podielové spoluvlast.
1/12

Deň vylúčenia: 06.07.2020.
Dôvod vylúčenia: Správca konkurznej podstaty dlžníka vylúčil vyššie uvedený majetok, pretože žiaden veriteľ
prihlásenej pohľadávky nepožiadal správcu o postup v zmysle § 167j ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Prešove dňa 06.07.2020
JUDr. Ivana Orosová, správca

K054954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačkaj Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré ihrisko 686/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1982
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/899/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/899/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

345

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Rastislav Bačkaj, nar. 26.11.1982, Staré ihrisko 686/8, 082 21 Veľký Šariš
(ďalej aj ako len „Dlžník), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa
POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:35 807 598, ktorá bola do kancelárie
správcu doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Prihláška č. 1:
Istina:

152,00 €

Úroky:

835,24 €

Úroky z omeškania:
Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

48,43 €
170,16 €
1 205,83 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K054955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačkaj Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré ihrisko 686/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1982
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/899/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/899/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Rastislav Bačkaj, nar. 26.11.1982, Staré ihrisko 686/8, 082 21 Veľký Šariš,
(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 2. 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:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: Renault Megane M, EVČ: SB 955 BX, VIN: VF1LM0C0H33042819; Rok
výroby: 2004; Farba: hnedá metalíza svetlá; Stav vozidla primerané používaniu; Súpisová hodnota majetku: 1
200,- Eur;

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
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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 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 16:00 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 - 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., MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové
konanie Rastislav Bačkaj “.

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.
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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.

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.

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

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K054956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kopperová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedliská 258, 094 09 Sedliská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.3.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/259/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/259/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp. pol. 1 - hnuteľná vec
popis : motorové vozidlo Volkswagen Polo, ev.č. KE063HD, objem valcov : 1896 cm33/74kW, VIN :
WvWZZZ9NZ3D020680, farba : modrá
spoluvlastnícky podiel : 1/1
súpisová hodnota : nezistená
zapísanie do súpisu : 9.7.2020
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu
súp. pol. 2 - nehnuteľnosť
popis : rodinný dom súp. č. 2 na parc. 97, zapísaný na LV č. 142 k.ú. Vyšný Komárnik
spoluvlastnícky podiel : 1/12
súpisová hodnota : nezistená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísanie do súpisu : 9.7.2020
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu
súp. pol. 3 - nehnuteľnosť
popis : radová garáž súp. č. 2584 na parc. 4729/126, zapísaná na LV č. 15929, obec : Košice - Západ, k.ú.
Terasa
spoluvlastnícky podiel : 1/1
súpisová hodnota : nezistená
zapísanie do súpisu : 9.7.2020
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu
súp. pol. 4 - nehnuteľnosť
popis : pozemok - parc. 4729/126 CKN o výmere 18 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 9079,
obec : Košice - Západ, k.ú. Terasa
spoluvlastnícky podiel : 1/2
súpisová hodnota : nezistená
zapísanie do súpisu : 9.7.2020
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu

K054957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berka Petr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárová 2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1963
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/51/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/51/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.11.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Petr Berka,
nar. 29.03.1963, bytom Exnárova 6620/2, 080 01 Prešov (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
235/2019 dňa 05.12.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí... Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 10.07.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 81/2020 zo dňa 28.04.2020), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Petr Berka, nar.
29.03.1963, bytom Exnárova 6620/2, 080 01 Prešov sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K054958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuďová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 136, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1974
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/38/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/38/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 31.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Iveta
Ďuďová, nar. 14.04.1974, bytom Soľ 136, 094 35 Soľ (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
25/2020 dňa 06.02.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí... Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
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náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 10.07.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 33/2020 zo dňa 18.02.2020), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Iveta Ďuďová, nar.
14.04.1974, bytom Soľ 136, 094 35 Soľ sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani
náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K054959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirkovce 94, 082 06 Mirkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1958
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/590/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/590/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Milan Balog, narodený: 05.12.1958, bytom: Mirkovce 94, 082
06 Žehňa, na majetok ktorej Okresný súd Prešov vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 2OdK/590/2018 zo dňa
11.10.2018 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 203/2018 zo dňa 19.10.2018, vyhlasuje podľa ust. § 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“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: Televízor značky SENCOR SLE 40F14TCS H.265 (HEVC)
Dátum zakúpenia: 04.05.2018
Stav: používaný
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 150 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 07.12.2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

V prípade záujmu je potrebné si obhliadku vopred dohodnúť emailom na adrese: office@spks.sk
Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.: 2OdK/590/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská a
poradenská k.s., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu s telefonickým kontaktom: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho
orgánu; telefonický kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 25902018, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku.
7) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka, so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
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zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K054960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedáková Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežna 498/13, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1960
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/595/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/595/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Božena Fedáková, narodená: 10.06.1960, bytom Nábrežná
498/13, 089 01 Svidník, na majetok ktorej Okresný súd Prešov vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
2OdK/595/2018 zo dňa 15.10.2018 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 203/2018 zo dňa 19.10.2018,
vyhlasuje podľa ust. § 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“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie
hnuteľného majetku dlžníčky:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo ŠKODA FELICIA, rok výroby 2001
Evidenčné číslo: SK 676AX
Stav: opotrebované
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníčky
Súpisová hodnota majetku: 300 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 07.12.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníčky ku dňu vyhlásenia konkurzu

V prípade záujmu je potrebné si obhliadku vopred dohodnúť emailom na adrese: office@spks.sk
Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.: 2OdK/595/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
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2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská a
poradenská k.s., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu s telefonickým kontaktom: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho
orgánu; telefonický kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 25952018, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä náklady spojené so zápisom zmeny v
evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte).
7) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníčkin príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec alebo manžel, so súhlasom dlžníčky právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Úspešný záujemca je povinný zabezpečiť zmenu zápisu vozidla v evidencii motorových vozidiel vedenej
príslušným dopravným inšpektorátom do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy, inak má správca právo od zmluvy
odstúpiť a záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
12) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
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Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K054961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zelina Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Šariš ---, 080 03 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1968
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/121/2017 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/121/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Ľubomír Zelina, narodený: 05.04.1968, bytom: 082 21 Veľký
Šariš, na majetok ktorého Okresný súd Prešov vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 3OdK/121/2017 zo dňa
02.10.2017 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 192/2017 zo dňa 09.10.2017, vyhlasuje podľa ust. § 167q ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zaradeného do
všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky majetku: 2
Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Popis súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka titulom náhrady škody
Súpisová hodnota majetku: 12 812.86 €
Deň zapísania do súpisu: 01.12.2017
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.: 3OdK/121/2017 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská
a poradenská k.s., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu; telefonický
kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
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e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 31212017, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä súdne a správne poplatky).
7) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, súrodenec,
manželka, so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v
ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K054962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurmák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinné 267, 094 35 Hlinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1970
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/176/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/176/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Ján Jurmák, narodený: 27.11.1970, bytom: Hlinné 267, 094 35
Hlinné, na majetok ktorého Okresný súd Prešov vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 2OdK/176/2019 zo dňa
25.03.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 64/2019 zo dňa 01.04.2019, vyhlasuje podľa ust. § 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“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
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Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo Opel Corsa 1.0
Rok výroby: 2000
Evidenčné číslo: VT 877AH
VIN: W0L0SBF08Y4285909
Stav: pojazdné
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 500 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 29.05.2019
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

V prípade záujmu je potrebné si obhliadku vopred dohodnúť emailom na adrese: office@spks.sk
Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.: 2OdK/176/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská a
poradenská k.s., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu s telefonickým kontaktom: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho
orgánu; telefonický kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 21762019, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
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6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä náklady spojené so zápisom zmeny v
evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte).
7) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec alebo manželka, so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Úspešný záujemca je povinný zabezpečiť zmenu zápisu vozidla v evidencii motorových vozidiel vedenej
príslušným dopravným inšpektorátom do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy, inak má správca právo od zmluvy
odstúpiť a záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
12) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K054963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siváková Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 86, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1955
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/249/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/249/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Irena Siváková, narodená: 16.11.1955, bytom: Kružlová 86,
090 02 Kružlová, na majetok ktorej Okresný súd Prešov vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 2OdK/249/2019 zo
dňa 18.04.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 81/2019 zo dňa 26.04.2019, vyhlasuje podľa ust. § 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“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku
dlžníčky:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo CITROEN XSARA N1NFZF/./.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Rok výroby: 1998
Evidenčné číslo: SK 154BA
VIN: VF7N1NFZF36043219
Stav: toho času nepojazdné, po autohavárii, v evidencii ODI dočasne vyradené z cestnej premávky; vhodné na
súčiastky
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníčky
Súpisová hodnota majetku: 50 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 21.06.2019
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníčky ku dňu vyhlásenia konkurzu
V prípade záujmu je potrebné si obhliadku vopred dohodnúť emailom na adrese: office@spks.sk
Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.: 2OdK/249/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská a
poradenská k.s., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu s telefonickým kontaktom: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho
orgánu; telefonický kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 22492019, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä náklady spojené so zápisom zmeny v
evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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7) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníčkin príbuzný v priamom rade, jej
súrodenec, manžel, so súhlasom dlžníčky právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Úspešný záujemca je povinný zabezpečiť zmenu zápisu vozidla v evidencii motorových vozidiel vedenej
príslušným dopravným inšpektorátom do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy, inak má správca právo od zmluvy
odstúpiť a záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
12) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K054964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Rusnáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župčany 213, 080 01 Župčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/79/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/79/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Mária Rusnáková, nar. 12.09.1981, Župčany 213, 080 01 Župčany,
konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4OdK/79/2019, oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty boli do zoznamu pohľadávok zaradené nasledovné pohľadávky:
ZFP akadémia, a.s., IČO: 36 847 372 s pohľadávkou vo výške 665,98 EUR.

K054965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šivák Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Stebníčku 382/30, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/153/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/153/2020
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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4OdK/153/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“; (es) „Convocatoria para la
presentación de créditos. Plazos aplicables“;e (cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"; (da)
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“; (de) „Aufforderung zur Anmeldung einer
Forderung. Etwaige Fristen beachten!; (et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“; (el) „ Προ ́σκληση για
αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“; (en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“;
(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“; (hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba
pridržavati”; (it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“; (lv) „Uzaicinājums iesniegt
prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“; (lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“; (hu) „Felhívás
követelés bejelentésére. Betartandó határidők"; (mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li
għandhom jiġu osservati"; (nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”; (pl)
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“; (pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos
legais a observar“; (ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“; (sk) „Výzva na
prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“; (sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba
upoštevati!“; (fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”; (sv) „Anmodan att anmäla fordran.
Tidsfrister att iaktta”.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 (ďalej len
„Nariadenie“), ako správca dlžníka: Karol Šivák, nar. 26.07.1972, trvale bytom Na Stebníčku 382/30, 086 33
Zborov, Slovenská republika (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu
Prešov, sp. zn. 4OdK/153/2020-15 zo dňa 29.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a za správcu
bol ustanovený správca Ing. Marta Prigancová, správca, so sídlom Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce,
Slovenská republika. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č: 127/2020 zo dňa
03.07.2020, K051733.
.According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council (hereinafter the
“Regulation”), as the bankruptcy trustee of the debtor: Karol Šivák, born: 26.07.1972, adress: Na Stebníčku
382/30, 086 33 Zborov, Slovak Republic (hereinafter the „Debtor“), we are obliged to inform you that District Court
Prešov with its resolution, proc. No3: 4OdK/153/2020-15 dated 29 th June 2020, permitted bankruptcy of the
Debtor Ing. Marta Prigancová, správca, registered place Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, Slovak
Republic. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: 127/2020
dated on 03 th July 2020, K051733.
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 majú právo v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: Ing. Marta Prigancová,
správca, so sídlom Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, 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 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have right 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: Ing. Marta Prigancová,
správca, registered place Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, Slovak Republic. The lodgment must be
applied in the prescribed form. The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the creditor and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal
cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way. They also state the condition on which the claim
is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the 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 lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment of claim. A creditor
that is an accounting unit shall declare in the claim whether they keep receivable in their accounts, to what extent,
or reason why they do not keep the receivable in their accounts. 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 must 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.
V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie Únie. Uvedený formulár má názov „Prihláška pohľadávok“, pričom tento názov je
uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Štandardný formulár „Prihláška pohľadávok“ je uverejnený
na internetovej stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1508332930089&uri=CELEX:32017R1105.
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. Standard form „Lodgement of claims“ is available at:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1508332930089&uri=CELEX:32017R1105.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané sa neprihliada.
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil 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. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
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. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške
podľa § 30 ZKR.
Any lodgment of claim 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 which will not
be delivered in time will be not considered as claims. Creditors with secured claims, who did not apply their
claims in the statutory time period and whose secured claims are tied to debtor´s property, are obliged to inform
the bankruptcy trustee of the Debtor about the amount of the secured claim, which can be satisfied from the
secured property without undue delay after they found out about the bankruptcy of the Debtor.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.The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgment of claim. Lodgment of claim may be corrected or amended only by replacing the
original lodgment of claim by a new lodgment of claim, but only within the deadline for lodging claims. The creditor
is responsible for the accuracy of the information included in the lodgment of claim pursuant to the article 30 of the
BRA.
V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že pohľadávky sa prihlasujú v lehote, ktorú stanovuje právo štátu, v ktorom
sa začalo konanie. V prípade zahraničného veriteľa nesmie byť táto lehota kratšia ako 30 dní od uverejnenia
oznamu o začatí insolvenčného konania v insolvenčnom registri štátu, v ktorom sa začalo konanie. Ak členský
štát uplatňuje článok 24 ods. 4, nesmie byť táto lehota kratšia ako 30 dní od informovania veriteľa podľa
článku 54.
According to the article 55 of the Regulation, claims shall be lodged within the period stipulated by the law of the
State of the opening of proceedings. In the case of a foreign creditor, that period shall not be less than 30 days
following the publication of the opening of insolvency proceedings in the insolvency register of the State of the
opening of proceedings. Where a Member State relies on Article 24(4), that period shall not be less than 30 days
following a creditor having been informed pursuant to Article 54.
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(Medzilaborce 07.07.2020 (Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka / Medzilaborce, 07h July 2020, The trustee of
the debtor Ing. Marta Prigancová)

K054966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Češka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 0, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/239/2020 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/239/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku František Češka, nar. 08.01.1952, 059 86 Nová Lesná, konkurz vedený
Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/239/2020 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598 s celkovou sumou 1953,03 €.

K054967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klekner Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2512/16, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/290/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/290/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Klekner, nar. 18.12.1971, trvale bytom
Partizánska 2512/16, 066 01 Humenné, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
5OdK/290/2020S1776 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrtekel.spravca@gmail.com
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K054968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klekner Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2512/16, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/290/2020 S1776
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Okresný súd Prešov
5OdK/290/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/290/2020-17 zo dňa 02.07.2020 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Miroslav Klekner, nar. 18.12.1971, trvale bytom Partizánska 2512/16, 066 01 Humenné a ustanovil do
funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2,
066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 131/2020 dňa 09.07.2020.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Miroslav Klekner.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Výška preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len
čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K054969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šefčík Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezovička 45, 082 74 Brezovička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/49/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/49/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 00 327 735

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
26,55 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
06.07.2020

Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

364

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

K054970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Milan Guttek v konkurze, podnikajúci pod
obchodným menom Milan Guttek, s miestom
podnikania Tehelná 305/36, 093 03 Vranov nad
Topľou - Čemerné, IČO: 43 737 595
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 305/36, 093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/218/2020 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/218/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.04.2020, č.k. 5OdK/218/2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka: Milan Guttek, nar. 20.11.1988, trvale bytom Tehelná 305/36, 093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné,
podnikajúci pod obchodným menom Milan Guttek, s miestom podnikania Tehelná 305/36, 093 03 Vranov nad
Topľou, IČO: 43 737 595 a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Gábora Száraza, správcu, so sídlom kancelárie
správcu Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa. Predmetné uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č.
86/2020 dňa 06.05.2020 pod podaním „K036101“, teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
07.05.2020.
Týmto ako ustanovený správca dlžníka: Milan Guttek, nar. 20.11.1988, trvale bytom Tehelná 305/36, 093 03
Vranov nad Topľou oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistil žiaden majetok dlžníka
a z uvedeného dôvodu som ani nevyhotovil súpis majetku dlžníka.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Milan Guttek, nar.
20.11.1988, trvale bytom Tehelná 305/36, 093 03 Vranov nad Topľou sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
29.04.2020, sp. zn. 5OdK/218/2020 na majetok dlžníka: Milan Guttek, nar. 20.11.1988, trvale bytom Tehelná
305/36, 093 03 Vranov nad Topľou zrušuje.

K054971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klekner Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2512/16, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/290/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/290/2020
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.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
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(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»
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(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Miroslav Klekner, nar. 18.12.1971, trvale bytom Partizánska 2512/16, 066 01 Humenné, Slovenská republika
(ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/290/2020-17 zo dňa
02.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/290/2020-17 from July 02, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Miroslav Klekner, date of birth 18.12.1971, domicile Partizánska 2512/16, 066 01 Humenné, Slovak
republic (hereinafter only „the Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 131/2020 z 09.07.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 10.07.2020.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 131/2020
from July 09, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on July 10,
2020.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:

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

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
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shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).

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

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
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6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Slavomír Tekeľ, offices
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

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

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

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

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

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

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

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

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

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

JUDr. Slavomír Tekeľ, bankruptcy trustee

K054972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Olah
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/83/2020 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/83/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Ladislav Olah, nar. 26.02.1973, Dukelských hrdinov 267/7, 068 01
Medzilaborce, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/83/2020, oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa:
Amico Finance a. s., IČO: 48 113 671 v celkovej sume: 319,73 EUR

K054973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Bogár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hencovská 1851/6, 093 02 Hencovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/12/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivana Gaľová, správca konkurznej podstaty dlžníka - Erik Bogár, nar. 31.03.1983, trvale bytom: Hencovská
1851/6, 093 02 Hencovce, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa: KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o., so sídlom: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, ČR, IČO: 24785199, v
celkovej výške 980,08 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K054974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veselovská Viktória
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ľubovňa 105, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1977
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/543/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/543/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Viktória Veselovská, narodená: 13.12.1977, bytom: Nová
Ľubovňa 105, 065 11 Nová Ľubovňa, na majetok ktorej Okresný súd Prešov vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
5OdK/543/2018 zo dňa 01.10.2018 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 194/2018 zo dňa 08.10.2018,
vyhlasuje podľa ust. § 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“) 2. kolo ponukového konania na speňaženie
hnuteľného majetku dlžníčky:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo ŠKODA FELÍCIA
Rok výroby: 1999
Evidenčné číslo: SL 643BN
VIN: TMBEHH653Y0263955
Stav: opotrebované
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníčky
Súpisová hodnota majetku: 300 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 28.11.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníčky ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 2
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo ŠKODA EFF613
Rok výroby: 1999
Evidenčné číslo: SL 302BP
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIN: TMBEFF613Y0289349
Stav: opotrebované
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníčky
Súpisová hodnota majetku: 300 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 28.11.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníčky ku dňu vyhlásenia konkurzu

V prípade záujmu je potrebné si obhliadku vopred dohodnúť emailom na adrese: office@spks.sk
Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.: 5OdK/543/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská a
poradenská k.s., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu s telefonickým kontaktom: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho
orgánu; telefonický kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 55432018, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä náklady spojené so zápisom zmeny v
evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte).
7) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. 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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8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka, so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Úspešný záujemca je povinný zabezpečiť zmenu zápisu vozidla v evidencii motorových vozidiel vedenej
príslušným dopravným inšpektorátom do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy, inak má správca právo od zmluvy
odstúpiť a záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
12) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K054975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kostúr Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1104/9, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1984
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/804/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/804/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 02.12.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Matúš
Kostúr, nar. 28.08.1984, bytom Mierová 1104/9, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31
Remeniny, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 236/2019 dňa 06.12.2019
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR platí: Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku,
že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo
postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Nakoľko Správcovi v lehote 90 dní nebola doručená prihláška žiadneho veriteľa, Správca týmto v súlade s § 167v
ods. 2 ZKR oznamuje, že končí konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka Matúš Kostúr, nar. 28.08.1984, bytom
Mierová 1104/9, 064 01 Stará Ľubovňa.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K054976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Feri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 441, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/62/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/62/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako ustanovený správca vo veci oddlženia - konkurzom dlžníka Igora Feriho,
týmto oznamujem v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, že konkurz sa končí, nakoľko došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K054977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1956
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/102/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/102/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Nízky, správca konkurznej podstaty dlžníka František Jakub, nar. 17.08.1956, trvale bytom Podskalka
5209/87, 066 01 Humenné, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 5OdK/102/2020
je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch:
pondelok - piatok, počas úradných hodín: od 08:00 hod- 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: 057/7755601, 057/7763080, alebo elektronicky na emailovú adresu:
peternizky.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Nízky, správca
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K054978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1956
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/102/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/102/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/102/2020 - 18 zo dňa 14.02.2020 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka František Jakub, nar. 17.08.1956, trvale bytom Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné, a ustanovil do
funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Nízky, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1345 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 35/2020 dňa 20.02.2020.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550, vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné,
na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods.
19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do
správy pre prijímateľa uviesť František Jakub.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

JUDr. Peter Nízky, správca

K054979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1956
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
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Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/102/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/102/2020
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.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’ (it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da
osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
František Jakub, nar. 17.08.1956, trvale bytom Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné, Slovenská republika (ďalej
len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/102/2020 - 18 zo dňa 14.02.2020
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/102/2020 -18 from February 14, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: František Jakub, date of birth 17.08.1956, domicile Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné, Slovak republic
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 35/2020 dňa 20.02.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 21.02.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 35/2020
from February 20, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
February 21, 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Peter Nízky, offices Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Nízky, bankruptcy trustee

K054980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štincík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varadka 4, 086 36 Varadka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/6/2020 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/6/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Jozef Štincík, nar. 05.02.1966, trvale bytom 086 36 Varadka 4, konkurz
vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4OdK/6/2020, oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave v celkovej sume 299,57 EUR, 32,53 EUR, 60,00 EUR, 293,49
EUR, 23,52 EUR, 60 EUR, 80,78 EUR.

K054981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 215, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1966
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/6/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/6/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Nízky, správca konkurznej podstaty dlžníka Rudolf Bilý, nar. 09.04.1966, trvale bytom Lenartov 215,
086 06 Lenartov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 5OdK/6/2020 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok piatok, počas úradných hodín: od 08:00 hod- 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: 057/7755601, 057/7763080, alebo elektronicky na emailovú adresu:
peternizky.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Nízky, správca

K054982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Andrejkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/127/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/127/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

správca konkurznej podstaty dlžníka Lukáš Andrejkovič, nar. 19.12.1988, Podskalka 5209/87,
Slovenská republika, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pondelok - piatok, počas úradných hodín: od 08:00 hod- 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30

Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: 057/7755601, 057/7763080, alebo elektronicky na emailovú adresu:
peternizky.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Nízky, správca

K054983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 215, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1966
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/6/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/6/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/6/2020 - 21 zo dňa 23.01.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Rudolf Bilý, nar. 09.04.1966, trvale bytom Lenartov 215, 086 06 Lenartov, a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Peter Nízky, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. S 1345 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 19/2020 dňa 29.01.2020.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550, vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné,
na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods.
19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do
správy pre prijímateľa uviesť Rudolf Bilý.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

JUDr. Peter Nízky, 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

382

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

K054984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 215, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1966
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/6/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/6/2020
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.
(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”
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(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Rudolf Bilý, nar. 09.04.1966, trvale bytom Lenartov 215, 086 06 Lenartov, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/6/2020 - 21 zo dňa 23.01.2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/6/2020 - 21 from January 23, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Rudolf Bilý, date of birth 09.04.1966, domicile Lenartov 215, 086 06 Lenartov, Slovak republic (hereinafter only
„the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 19/2020 dňa 29.01.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 30.01.2020.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 19/2020
from January 29, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on January
30, 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Peter Nízky, offices Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Nízky, bankruptcy trustee
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K054985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Andrejkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/127/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/127/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/127/2020 zo dňa 27.02.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Lukáš Andrejkovič, nar. 19.12.1988, Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné, a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Peter Nízky, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. S 1345 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 44/2020 dňa 04.03.2020.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550,
vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné, na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Lukáš Andrejkovič.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

JUDr. Peter Nízky, správca

K054986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gjon Markaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 231/59, 086 41 Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/4/2020 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/4/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Ing. Jarmila Lišivková, konkurzný správca dlžníka Gjon Markaj, nar.: 09.05.1973, Hlavná 231/59, 086 41
Raslavice, sp. zn.: 5OdK/4/2020, 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.

Ing. Jarmila Lišivková - správca

K054987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Andrejkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/127/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/127/2020
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.
(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"
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(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Lukáš Andrejkovič, nar. 19.12.1988, Podskalka 5209/87, 066 01Humenné, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/127/2020 zo dňa 27.02.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 2OdK/127/2020 from February 27, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Lukáš Andrejkovič, date of birth 19.12.1988, domicile, Podskalka 5209/87, 066 01Humenné, Slovak republic
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 44/2020 dňa 04.03.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 05.03.2020.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 44/2020
from March 04, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on March 05,
2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
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during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Peter Nízky, offices Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

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

390

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Nízky, bankruptcy trustee

K054988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Dudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubovanská 497/1, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1971
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/114/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/114/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Nízky, správca konkurznej podstaty dlžníka Jarmila Dudová, nar. 26.08.1971, trvale bytom
Jakubovanská 497/1, 083 01 Sabinov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
5OdK/114/2019 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: od 08:00 hod- 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30
hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: 057/7755601, 057/7763080, alebo elektronicky na emailovú adresu:
peternizky.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Nízky, správca

K054989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Dudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubovanská 497/1, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1971
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/114/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/114/2019
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5OdK/114/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/114/2019 - 21 zo dňa 27.02.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Jarmila Dudová, nar. 26.08.1971, trvale bytom Jakubovanská 497/1, 083 01 Sabinov, a ustanovil do
funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Nízky, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1345 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 45/2019 dňa 05.03.2019.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550, vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné,
na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods.
19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do
správy pre prijímateľa uviesť Jarmila Dudová.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

JUDr. Peter Nízky, správca

K054990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Dudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubovanská 497/1, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1971
Obchodné meno správcu:
Správca - Nízky Peter, JUDr.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/114/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/114/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
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(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’ (it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da
osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Jarmila Dudová, nar. 26.08.1971, trvale bytom Jakubovanská 497/1, 083 01 Sabinov, Slovenská republika (ďalej
len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/114/2019 - 21 zo dňa 27.02.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/114/2019 - 21 from February 27, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Jarmila Dudová, date of birth 26.08.1971, domicile Jakubovanská 497/1, 083 01 Sabinov, Slovak republic
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 45/2019 dňa 05.03.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 06.03.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 45/2019
from March 05, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on March 06,
2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
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vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Peter Nízky, offices Námestie
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slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
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extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Nízky, bankruptcy trustee

K054991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čmilňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčka 167, 087 01 Lúčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/142/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/142/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Nízky, správca konkurznej podstaty dlžníka Helena Čmilňáková, nar. 18.06.1969, 087 01 Lúčka 167,
týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 2OdK/142/2020 je možné nahliadať v
kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas
úradných hodín: od 08:00 hod- 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: 057/7755601, 057/7763080, alebo elektronicky na emailovú adresu:
peternizky.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Nízky, správca

K054992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čmilňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčka 167, 087 01 Lúčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/142/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/142/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/142/2020 zo dňa 11.03.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Helena Čmilňáková, nar. 18.06.1969, 087 01 Lúčka 167 a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty:
JUDr. Peter Nízky, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1345 (ďalej
len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 53/2020 dňa 17.03.2020.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550,
vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné, na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Helena Čmilňáková.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

JUDr. Peter Nízky, správca

K054993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Šandor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Októbrová 4730/47, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 20dK/171S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/171/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Ivana Gaľová, správca konkurznej podstaty dlžníka - Rudolf Šandor, trvale bytom: Októbrová 4730/47, 080
01 Prešov, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom:
Bajkalská 30, Bratislava IČO: 31 335 004, v celkovej výške 2104,71 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K054994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čmilňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčka 167, 087 01 Lúčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/142/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/142/2020
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.
(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”
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(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Helena Čmilňáková, nar. 18.06.1969, 087 01 Lúčka 167, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/142/2020 zo dňa 11.03.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 2OdK/142/2020 from March 11, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Helena Čmilňáková, date of birth 18.06.1969, domicile , 087 01 Lúčka 167, Slovak republic (hereinafter only „the
Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 53/2020 dňa 17.03.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 18.03.2020.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 53/2020
from March 17, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on March 18,
2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Peter Nízky, offices Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť sizástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Nízky, bankruptcy trustee
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K054995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 80, 066 01 Brekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/31/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/31/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Nízky, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Tomáš, nar. 29.06.1973, Brekov 80, 066 01
Brekov, Slovenská republika, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 2OdK/31/2020 je
možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch:
pondelok - piatok, počas úradných hodín: od 08:00 hod- 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: 057/7755601, 057/7763080, alebo elektronicky na emailovú adresu:
peternizky.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Nízky, správca

K054996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 80, 066 01 Brekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/31/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/31/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/31/2020 zo dňa 30.01.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Peter Tomáš, nar. 29.06.1973, Brekov 80, 066 01 Brekov, a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty:
JUDr. Peter Nízky, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1345 (ďalej
len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 25/2020 dňa 06.02.2020.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550,
vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné, na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Peter Tomáš.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
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JUDr. Peter Nízky, správca

K054997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 80, 066 01 Brekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/31/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/31/2020
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.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’ (it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da
osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Peter Tomáš, nar. 29.06.1973, Brekov 80, 066 01 Brekov, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/31/2020 zo dňa 30.01.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
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majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 2OdK/31/2020 from January 30, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Peter Tomáš, date of birth 29.06.1973, domicile, Brekov 80, 066 01 Brekov, Slovak republic (hereinafter only „the
Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 25/2020 dňa 06.02.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 07.02.2020.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 25/2020
from February 06, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
February 07, 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
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application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Peter Nízky, offices Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Nízky, bankruptcy trustee

K054998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 217, 059 76 Stráne pod Tatram
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1962
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/676/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/676/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Lenka Jamnická, správca konkurznej podstaty dlžníka: Dušan Oračko, nar. 29.06.1962, trvale bytom 059
76 Stráne pod Tatrami 217, Slovenská republika v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ ZKR“) zverejňuje súpis
majetku:
Typ súpisovej zložky majetku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v zmysle ustanovenia § 166j
ods. 5 ZKR
Súpisová hodnota: € 500,- EUR

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K054999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kučín 99, 094 21 Kučín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/78/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/78/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Nízky, správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Harvan, nar. 26.08.1975, Kučín 99, 094 21
Kučín, Slovenská republika, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 4OdK/78/2019 je
možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch:
pondelok - piatok, počas úradných hodín: od 08:00 hod- 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: 057/7755601, 057/7763080, alebo elektronicky na emailovú adresu:
peternizky.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Nízky, správca

K055000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kučín 99, 094 21 Kučín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/78/2019 S1345
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Okresný súd Prešov
4OdK/78/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 4OdK/78/2019 zo dňa 04.12.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Miroslav Harvan, nar. 26.08.1975, Kučín 99, 094 21 Kučín, a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty:
JUDr. Peter Nízky, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1345 (ďalej
len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 238/2019 dňa 10.12.2019.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550,
vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné, na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Miroslav Harvan.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

JUDr. Peter Nízky, správca

K055001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kučín 99, 094 21 Kučín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/78/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/78/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’ (it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da
osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Miroslav Harvan, nar. 26.08.1975, Kučín 99, 094 21 Kučín, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 4OdK/78/2019 zo dňa 04.12.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 4OdK/78/2019 from December 04, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Miroslav Harvan, date of birth 26.08.1975, domicile, Kučín 99, 094 21 Kučín, Slovak republic (hereinafter only „the
Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 238/2019 dňa 10.12.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 11.12.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 238/2020
from December 10, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
December 11, 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Peter Nízky, offices Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
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práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
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publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Nízky, bankruptcy trustee

K055002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Ferková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej tehelni 6, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/185/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/185/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 5OdK/185/2020, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Danka Ferková, nar. 09.03.1978, trvale bytom K Starej tehelni 6, 080 01 Prešov, 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 10.07.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
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K055003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/196/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/196/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Nízky, správca konkurznej podstaty dlžníka Rudolf Oláh, nar. 23.05.1954, trvale bytom Podskalka
5209/87, 066 01 Humenné, Slovenská republika, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp.
zn. 5OdK/196/2020 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: od 08:00 hod- 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30
hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: 057/7755601, 057/7763080, alebo elektronicky na emailovú adresu:
peternizky.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Nízky, správca

K055004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/196/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/196/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/196/2020 zo dňa 17.04.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Rudolf Oláh, nar. 23.05.1954, trvale bytom Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné, a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Peter Nízky, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. S 1345 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 78/2020 dňa 23.04.2020.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550,
vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné, na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Rudolf Oláh.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
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JUDr. Peter Nízky, správca

K055005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Slovík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Štefánika 1049/14, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/226/2019 S 1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/226/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Jozef Slovík, nar. 17.06.1987, Generála Štefánika 1049/14, 060 01
Kežmarok, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4OdK/226/2019, oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky , IČO: 542 097 902 v celkovej
sume 3182,65 EUR

K055006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/196/2020 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/196/2020
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.
(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»
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(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’ (it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da
osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Rudolf Oláh, nar. 23.05.1954, trvale bytom Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/196/2020 zo dňa 17.04.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/196/2020 from April 17, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Rudolf Oláh, date of birth 23.05.1954, domicile, Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné, Slovak republic
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 78/2020 dňa 23.04.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 24.04.2020.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 78/2020
from April 23, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on April 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 uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
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konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Peter Nízky, offices Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
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7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Nízky, bankruptcy trustee

K055007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ferko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 515, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/281/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/281/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Nízky, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Ferko, nar. 03.09.1976, Soľ 515, 094 35 Soľ,
Slovenská republika, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 2OdK/281/2019 je
možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch:
pondelok - piatok, počas úradných hodín: od 08:00 hod- 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: 057/7755601, 057/7763080, alebo elektronicky na emailovú adresu:
peternizky.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Nízky, správca

K055008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ferko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 515, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/281/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/281/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/281/2019 zo dňa 30.04.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Jozef Ferko, nar. 03.09.1976, Soľ 515, 094 35 Soľ, a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr.
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Peter Nízky, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1345 (ďalej len
„Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR č. 87/2019 dňa 07.05.2019.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550,
vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné, na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Jozef Ferko.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

JUDr. Peter Nízky, správca

K055009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ferko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 515, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/281/2019 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/281/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(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"
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(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Jozef Ferko, nar. 03.09.1976, Soľ 515, 094 35 Soľ, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/281/2019 zo dňa 30.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 2OdK/281/2019 from April 30, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Jozef Ferko, date of birth 03.09.1976, domicile, Soľ 515, 094 35 Soľ, Slovak republic (hereinafter only „the
Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 87/2019 dňa 07.05.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 08.05.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 87/2019
from May 07, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on May 08,
2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
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during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Peter Nízky, offices Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
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8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Nízky, bankruptcy trustee

K055010
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 pokynom Okresného súdu
Prešov, ktorý vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru, vyhlásil 2. kolo verejného ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku Nákladné motorové vozidlo Mitsubishi Pajero, hnedá metalíza, typ V80/V9621/
BNCDB5B6C, VIN: JNBLYV98W9J400462, EČ: BA 575XN, rok výroby 2009, patriaceho do všeobecnej
podstaty úpadcu. Vyhlásenie 2. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR
č. 125/2020 dňa 01.07.2020.
Správca týmto oznamuje zmenu termínu na predkladanie ponúk z pôvodného termínu do 20.07.2020 do 16.00
hod. na nový termín na predkladanie ponúk v 2. kole verejného ponukového konania do 31.07.2020 do 16.00
hod. .
Ostatné podmienky vyhláseného verejného ponukového konania sa nemenia.
JUDr. Marta Maruniaková
správca

K055011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Mariničová - BSS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 2485/39, 089 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/75/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/75/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková správca konkurznej podstaty úpadcu: Viera Mariničová – BSS, bytom Gen.
Svobodu 2485/39, 069 01 Snina, dátum narodenia : 14.04.1964, 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 1. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku patriaceho
do všeobecnej podstaty.

Predmetom ponukového konania patriaceho do všeobecnej podstaty je nehnuteľný majetok

Súbor č. 1 ( súp. z l .č. 5-12 a 16 – 68)
Výmera pozemkov zodpovedajúca spoluvlastníckemu podielu úpadcu: 8655,71 m2
Súpisová hodnota:

Súpisová
majetku
5
6
7
8
9
10
11

zložka

4669,- Eur

č. LV
1778
1778
1511
1511
1511
1511
1338

12

1593

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1356
1365
1368
1401
1401
1401
1409
1409
1409
1413
1461
1461
1461
1461
1461
1467
1467
1467
1478
1478
1487
1487
1487
1487
1492
1492
1492
1492

Katastrálne
územie
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín

Štát Obec
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín

Parcelné
číslo
873/1
873/2
510
612
856/1
856/2
27
711/5
63
86
94
151
525
534
161
380
694
165
243/1
313
347
468
596
250
288
338
269
549
309
721/1
721/2
783
328
497
595
620

Druh
pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
ZPaN
Lesné
pozemky
ZPaN
ZPaN
Záhrady
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
TTP
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
TTP
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
TTP
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
TTP
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Výmera
m2
2254
3722
6402
4043
4024
1145
490

v

1
1
1
1
1
1
1

72
72
48
48
48
48
36

Výmera na podiel
na m2
31,3
51,69
133,37
84,22
83,83
23,85
13,61

11543

1

9

1282,55

420
1475
1571
5856
6660
11094
6526
6662
5265
6073
3356
4672
4137
14147
5321
6166
4724
1956
5724
9123
5411
2392
2600
4907
17151
5601
5185
5515

4
1
1
1
1
1
16
16
16
1
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
16
16
16
16
1
1
1
1

192
72
18
18
18
18
576
576
576
72
192
192
192
192
192
24
24
24
72
72
576
576
576
576
72
72
72
72

8,75
20,48
87,27
325,33
370
616,33
181,27
185,05
146,25
84,34
69,91
97,33
86,18
294,72
110,85
256,91
196,83
81,5
79,5
126,7
150,3
66,44
72,22
136,3
238,2
77,79
72,01
76,59

Podiel Podiel
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1492
1503
1503
1503
1503
1516
1537
1550
1621
1646
1646
1646
1646
1646
1646
1646

Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín

765
431
684
819/1
819/2
574
619
654
712/11
735
736
738
739/2
739/3
739/4
740

60
61
62
63
64
65
66
67
68

1646
1646
1777
1777
1779
1779
1780
1809
2505

Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín

742/1
898
861/1
861/2
879/1
879/2
881
613
243/2

Orná pôda
TTP
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
TTP
Orná pôda
Orná pôda
TTP
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
TTP
Lesné
pozemky
TTP
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Deň vydania: 15.07.2020

3599
2128
719
3844
1305
4910
2913
6610
5355
66938
107907
553763
389703
47339
30769
300149

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

72
18
18
18
18
72
144
18
18
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

170590
1307267
2760
548
3819
5357
1435
4310
1231

1
1
4
4
16
16
1
4
4

3200
3200
192
192
576
576
72
192
192

49,98
118,22
39,94
213,55
72,5
68,19
20,22
367,22
297,5
20,91
33,72
173,05
121,78
14,79
9,61
93,79
53,3
408,52
57,5
11,41
106,08
148,8
19,93
89,79
25,64

Súbor č. 2 ( súp. zl. č. 1-4 a 69-175)

Výmera na spoluvlastnícky podiel: 8339,22 m2
Súpisová hodnota: 2942,- Eur

Súpisová
majetku
1
2
3
4
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

zložka

č. LV
225
225
225
250
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
160
160
160
160

Katastrálne
územie
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana

Štát Obec
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín

Parcelné
číslo
503
504
505
1122
131
132
133
134
135
136
137
892
909
1067
1513
215
408
437
487

Druh
pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
ZPaN
Záhrady
Záhrady
Záhrady
Záhrady
Záhrady
Záhrady
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
TTP
Záhrady
TTP
TTP
Orná pôda

Výmera
m2
1121
6941
4258
6000
394
791
250
1184
663
442
734
70333
5346
3933
16970
324
10222
17963
3511

v

Podiel Podiel
5
5
5
1
6125
6125
6125
6125
6125
6125
6125
6125
6125
6125
6125
10
10
10
10

420
420
420
84
588000
588000
588000
588000
588000
588000
588000
588000
588000
588000
588000
960
960
960
960

Výmera
podiel
13,34
82,63
50,69
71,42
4,1
8,23
2,6
12,33
6,9
4,6
7,64
732,63
55,68
40,96
176,77
3,37
106,47
187,11
36,57
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
172
172
172
204
204
204
218
218
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222

Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
Veľká Poľana
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SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín
Stakčín

519
769
854
856
858
907
912
1637
1639
1768
304
605
674
356
1573
1737
414
811
496
506
515
522
540
555
575
601
620
625
631
641
657
659
718
745
751
827
888
889
890
893
905
925
936
937
938
954
1060
1293/2
1294/2
1303
1342
1349
1352
1360/2
1449
1536
1559
1577
1591
1610
1615
1626
1652

Orná pôda
Orná pôda
TTP
TTP
TTP
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
TTP
Orná pôda
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP

16391
23303
10771
1501
1512
18650
6679
10868
32094
13295
2540
3623
4258
8444
9778
6223
10206
7816
8297
70823
12281
14914
14734
65885
30856
10108
10357
14238
6579
8197
2101
5940
301088
6848
11241
113814
3312
3510
1525
15689
23157
4462
4729
2537
16983
43401
14804
4616
1800
2050
42743
11960
7700
18816
63529
53408
10857
14372
63292
5458
753
2245
19989
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
72
72
72
84
84
84
84
84
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
603
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Podmienky ponukového konania:
Nehnuteľný majetok je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, minimálne za súpisovú hodnotu, ktorá je
uvedená v tomto oznámení o vyhlásení verejného ponukového konania. Súbor pozemkov č.1 a Súbor pozemkov
č. 2 sa ponúkajú na predaj samostatne. Pozemky nie je možné kupovať jednotlivo podľa parciel.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp.
zn.2OdK/75/2017 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 31.07.2020 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 100% z ponúkanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
vo VÚB, a.s., Bratislava, číslo účtu: SK12 0200 0000 0040 9932 8759
VS: IČO alebo dátum narodenia kupujúceho. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr
v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 v lehote 10 dní odo dňa
otvárania obálok.
Správca, má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o výsledkoch vyhodnotenia ponúk
písomne informovaní, budú vyzvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 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 a ponúkol
najvyššiu kúpnu 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 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.
TEL. kontakt/ MOB.: č. 0905 849 537

JUDr. Marta Maruniaková
správca

K055012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Guman Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubošovce 128, 082 66 Hubošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/724/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/724/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca dlžníka Jozef Guman, nar.
04.05.1957, trvale bytom Hubošovce-Jur 128, 082 66 Hubošovce, SR (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením
§ 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zverejňuje Súpis majetku oddelenej konkurznej podstaty:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová zložka majetku por. č. 1
·

Pozemok, parcela reg. „E“ KN, parc. č. 742, orná pôda, výmera 5491 m2, LV č. 346, kat. úz. Brežany,
obec Brežany, okres Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 1.299,18, Eur

Súpisová zložka majetku por. č. 2
·

Pozemok, parcela reg. „E“ KN, parc. č. 824, lesný pozemok, výmera 8011 m2, LV č. 346, kat. úz.
Brežany, obec Brežany, okres Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 10.814,85, Eur

Súpisová zložka majetku por. č. 3
·

Pozemok, parcela reg. „E“ KN, parc. č. 869, lesný pozemok, výmera 9344 m2, LV č. 346, kat. úz.
Brežany, obec Brežany, okres Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota: 12.614,40, Eur

Do kancelárie správcu bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad
Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov, IČO: 424995000017 v celkovej prihlásenej sume vo výške 8.784,97,- €,
pričom doručenou prihláškou bola prihlásená zabezpečená pohľadávka veriteľa (poradie zabezpečovacieho
práva: 1. /prvé/).
V zmysle ust. § 167j ods. 3 v spojení s ust. § 77 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Ak sa na majetok zapisovaný do súpisu
vzťahuje zabezpečovacie právo, pri položke majetku sa v súpise uvedie podrobný opis zabezpečovacieho práva,
podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom, odkaz na
príslušný zápis v zozname pohľadávok a označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky. Ak sa na
majetok zapisovaný do súpisu vzťahuje viac zabezpečovacích práv, uvedú sa pri položke majetku
zapisované údaje ohľadom každého zabezpečovacieho práva spolu s uvedením ich poradia.“

1.
Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov, IČO: 424995000017
Celková prihlásená suma: 8.784,97,- €
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Zabezpečená suma: 7.094,72,- €
Poradie zabezpečovacieho práva: 1. (prvé) (deň vzniku 01.04.2016)
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 102784774/2016 zo
dňa 21.03.2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve daňového dlžníka na zabezpečenie
daňového nedoplatku v zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spôsob vznik ZP: zápis v KN
Predmet zabezpečovacieho práva: súp. zložka por. č. 1, súp. zložka por. č. 2, súp. zložka por. č. 3

Vyššie špecifikovaná pohľadávka veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Prešov bola v súlade s ust. 28
ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod poradovým číslom 10

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K055013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Emília Šalatová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udavské 401, 067 31 Udavské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/102/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/102/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Emília Šalatová, nar.16.11.1954, trvale bytom 067 31 Udavské 401 Uznesením Okresného
súdu Prešov pod č. k. 5OdK/102/2019 zo dňa 21.02.2019 končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
V Prešove dňa 10.07.2020
JUDr. Ivana Orosová, správca

K055014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Cinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Olšava 149, 090 32 Vyšná Olšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/949/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/949/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu: Iveta Cinová, nar.
13.03.1969, trvale bytom 090 32 Vyšná Olšava 149 v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
5OdK/949/2019, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene na
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Iveta Cinová, nar. 13.03.1969, trvale bytom 090 32 Vyšná Olšava 149, zrušuje.
Ing. Dušan Kuruc, 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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K055015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Bjalončiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oľka 158, 067 04 Oľka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/80/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/80/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu: Margita Bjalončiková,
nar. 06.10.1967, Oľka 158, 067 04 Oľka v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
2OdK/80/2020, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene na
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Margita Bjalončiková, nar. 06.10.1967, Oľka 158, 067 04 Oľka, zrušuje.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K055016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Kurej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Volová 146, 067 22 Slovenská Volová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/242/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/242/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
súpisovej
položky

Typ
súpisnej
položky

Názov
Súpisová
Číslo Parcelné Súpisné
Štát, Obec katastrálneho
hodnota
LV
číslo
číslo
územia
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Poznámka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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majetku

1

Stavba Rodinný
dom
(kotolňa)

Konkurzy a reštrukturalizácie
územia

SR,
Slovenská
Voľová

Slovenská
Voľová

Deň vydania: 15.07.2020

majetku

772

689/146

146

250,00 €

1/1

Predmetná kotolňa je
súčasťou rodinného
domu, ktorý je vo
vlastníctve syna dlžníka a
stojí na pozemku, ktorý je
vo vlastníctve brata
dlžník.

Mgr. Matej Ambroz, správca

K055017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Čureja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 109, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/786/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/786/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Weberova 2, 080 01 Prešov, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka –
Jozef Čureja, nar. 29.10.1961, trvale bytom: Podsadek 109, 064 01 Stará Ľubovňa, konkurzné konanie vedené
pred Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/786/2019
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové
konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
1. kolo
Predmet ponukového konania: súbor vecí – spoluvlastnícke podiely (aj) na spoločných nehnuteľnostiach
(predmetom speňaženia sú všetky nižšie uvedené podiely na pozemkoch ako celok).
Popis:

P.č. K. územie

Štát Obec

1.

Ľubotín

SR Ľubotín

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

LV

Parcelné
číslo
1656 2265

Register Druh pozemku

Výmera
pozemku
trávnatý 1118

Spolu. podiel

C

27/100000

1406 1047/1

E

1625 1931

E

Trvalý
porast
Trvalý
trávnatý 559
porast
Orná pôda
2809

2388 1342/1

E

42/665280

2388 1435/2

E

Trvalý
trávnatý 149
porast
Orná pôda
74

2388 4132

E

Orná pôda

475

42/665280

2388 4133

E

Orná pôda

1245

42/665280

2388 4316

E

Orná pôda

1348

42/665280

630/221760
280/475200

42/665280
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Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

2388 4317

E

Orná pôda

1490

42/665280

2388 4334

E

Orná pôda

950

42/665280

2389 1435/1

E

42/665280

3259 1604

E

Trvalý
trávnatý 262
porast
Orná pôda
28

3260 1605/1

E

Orná pôda

870

3/1056

3260 1605/2

E

Orná pôda

228

3/1056

3261 1607

E

Orná pôda

54

1/44

3399 2182/18

E

Orná pôda

63

42/665280

3399 2182/19

E

Orná pôda

70

42/665280

3399 2721/1

E

Orná pôda

1004

42/665280

3419 2199

E

Orná pôda

669

56/221760

3419 2200

E

Orná pôda

344

56/221760

3419 4301

E

Orná pôda

450

56/221760

3419 4302

E

Orná pôda

1563

56/221760

3419 4303

E

Orná pôda

1871

56/221760

3428 2418

E

Orná pôda

2154

42/665280

3428 3119

E

Orná pôda

895

42/665280

3428 3120

E

Orná pôda

529

42/665280

3428 3627

E

Orná pôda

2262

42/665280

3428 3629

E

Orná pôda

1144

42/665280

3429 3628

E

Orná pôda

1017

42/665280

3445 3166

E

Orná pôda

1661

630/221760

3445 3167

E

Orná pôda

1338

630/221760

3445 3777

E

Orná pôda

537

630/221760

3445 3852

E

Orná pôda

556

630/221760

3445 4063

E

Orná pôda

535

630/221760

3445 4064

E

Orná pôda

597

630/221760

3805 2865/1

E

Orná pôda

428

21/83160

3814 2894/1

E

Orná pôda

80

1/220

3814 2894/3

E

Orná pôda

25

1/220

3814 2894/101

E

Orná pôda

201

1/220

P.č. K. územie

Štát Obec

LV

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

2.

SR Kyjov

Výmera
pozemku
22

Kyjov

Parcelné
číslo
1656 4500/102

E

lesný pozemok

3/1056

3/1100880
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P.č. K. územie
3.

Štát Obec

Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské

Konkurzy a reštrukturalizácie
LV

Parcelné
číslo
1823 4531

Register Druh pozemku
E

1823 4532

Deň vydania: 15.07.2020
Spolu. podiel

lesný pozemok

Výmera
pozemku
14798

E

lesný pozemok

3902

1/12195

1823 4533/100

E

lesný pozemok

591051

1/12195

1823 4533/101

E

1/12195

1823 4355/103

E

1823 4533/104

E

1823 4533/105

E

1823 4533/106

E

trvalý
trávnatý 300
porast
trvalý
trávnatý 67
porast
trvalý
trávnatý 81
porast
trvalý
trávnatý 37
porast
lesný pozemok
199

1823 4533/107

E

1/12195

1823 4533/108

E

1823 4533/109

E

1823 4533/110

E

1823 4533/111

E

1823 4533/112

E

1823 4533/113

E

1823 4534

E

trvalý
trávnatý 1093
porast
trvalý
trávnatý 231
porast
trvalý
trávnatý 128
porast
trvalý
trávnatý 48
porast
trvalý
trávnatý 21
porast
trvalý
trávnatý 751
porast
trvalý
trávnatý 3409
porast
lesný pozemok
1502

1823 4535/100

E

1/12195

1823 4535/101

E

trvalý
trávnatý 896
porast
lesný pozemok
4303

1823 4535/102

E

lesný pozemok

286

1/12195

1823 4536/102

E

lesný pozemok

491

1/12195

1823 4536/100

E

1/12195

1823 4536/101

E

trvalý
trávnatý 166
porast
lesný pozemok
296

1823 4537/100

E

1/12195

1823 4537/101

E

1823 4537/102

E

1823 4537/103

E

trvalý
trávnatý 114741
porast
trvalý
trávnatý 167
porast
trvalý
trávnatý 45744
porast
lesný pozemok
14

1823 4538/100

E

lesný pozemok

1407

1/12195

1823 4538/101

E

1/12195

1823 4539/100

E

trvalý
trávnatý 371
porast
lesný pozemok
7831

1823 4539/101

E

1/12195

1823 4540

E

trvalý
trávnatý 2141
porast
lesný pozemok
2843

1823 4541/101

E

ZPaN

307

1/12195

1823 4541/201

E

lesný pozemok

25784

1/12195

1823 4607/100

E

lesný pozemok

417351

1/12195

1/12195

1/12195
1/12195
1/12195
1/12195

1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195
1/12195

1/12195

1/12195

1/12195
1/12195
1/12195

1/12195

1/12195
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Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie
Šarišské Jatrabie SR Šarišské
Jastrabie

P.č. K. územie

Štát Obec

4.

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

P.č. K. územie

Štát Obec

5.

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

Konkurzy a reštrukturalizácie

1823 4607/101

E

1823 4607/102

E

1823 4608

Deň vydania: 15.07.2020

1/12195

E

trvalý
trávnatý 1158
porast
trvalý
trávnatý 233
porast
lesný pozemok
1965

1823 4609

E

lesný pozemok

6583

1/12195

1823 4610

E

lesný pozemok

2712

1/12195

1823 4611

E

lesný pozemok

184783

1/12195

1823 4650/100

E

1/12195

1823 4650/101

E

trvalý
trávnatý 177
porast
lesný pozemok
493

1823 4651/101

E

1/12195

1823 4651/102

E

1823 4651/201

E

1823 4651/202

E

trvalý
trávnatý 124
porast
trvalý
trávnatý 76
porast
trvalý
trávnatý 45
porast
lesný pozemok
659

1823 4651/301

E

lesný pozemok

3223

1/12195

1823 4652/100

E

1/12195

1823 4652/101

E

trvalý
trávnatý 2284
porast
lesný pozemok
1013

1823 4652/102

E

lesný pozemok

276

1/12195

1823 4653

E

lesný pozemok

251663

1/12195

1823 4695/2

E

ostatná plocha

1553

1/12195

1823 4762/3

E

ostatná plocha

1492

1/12195

LV

Parcelné
číslo
1846 4692

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

E

ZPaN

Výmera
pozemku
305

1846 4693

E

ZPaN

782

1/12195

1846 4711

E

ZPaN

679

1/12195

1846 4722

E

ZPaN

2880

1/12195

1846 4723

E

ZPaN

573

1/12195

LV

Parcelné
číslo
1957 4645

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

E

lesný pozemok

Výmera
pozemku
1388

1957 4646

E

lesný pozemok

6225

4496403/109999999989

1957 4648/101

E

lesný pozemok

1712

4496403/109999999989

1957 4649/3

E

lesný pozemok

3804

4496403/109999999989

1/12195
1/12195

1/12195

1/12195
1/12195
1/12195

1/12195

1/12195

4496403/109999999989
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P.č. K. územie

Štát Obec

6.

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

P.č. K. územie

Štát Obec

7.

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

P.č. K. územie

Štát Obec

8.

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie

Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

P.č. K. územie

Štát Obec

9.

SR Šarišské
Jastrabie

Šarišské
Jastrabie

P.č. K. územie

Štát Obec

10. Šarišské
Jastrabie

SR Šarišské
Jastrabie

Konkurzy a reštrukturalizácie
LV

Deň vydania: 15.07.2020

Parcelné
číslo
1958 4648/100

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

lesný pozemok

Výmera
pozemku
2244

E

1958 4649/2

E

lesný pozemok

8594

4629630/109999999989

LV

Parcelné
číslo
2740 1192/2

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

E

4/15840

2740 1196/1

E

trávnatý 2068

4/15840

2740 1197/3

E

trvalý
porast
trvalý
porast
orná pôda

Výmera
pozemku
trávnatý 2401

3419

4/15840

2740 1197/7

E

orná pôda

1254

4/15840

2740 1655/101

E

orná pôda

1084

4/15840

2740 1655/201

E

orná pôda

343

4/15840

2740 2659

E

orná pôda

674

4/15840

2740 3075

E

orná pôda

2422

4/15840

2740 3077/2

E

orná pôda

563

4/15840

2740 3078/2

E

2740 3187

E

trvalý
porast
orná pôda

2740 3557

E

2740 3807

4629630/109999999989

trávnatý 1719

4/15840

1233

4/15840

orná pôda

396

4/15840

E

orná pôda

1591

4/15840

2740 3808

E

orná pôda

1630

4/15840

2740 4045/1

E

orná pôda

405

4/15840

LV

Parcelné
číslo
3069 1046

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

E

Výmera
pozemku
trávnatý 732

630/221760

3069 1049/1

E

trávnatý 94

630/221760

3069 1049/2

E

trávnatý 123

630/221760

3069 1049/3

E

trávnatý 364

630/221760

3069 1052

E

LV

Parcelné
číslo
3071 1050

Register Druh pozemku

LV

Parcelné
číslo
3072 1051

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
orná pôda

2011

630/221760

Výmera
pozemku
8202

Spolu. podiel

Register Druh pozemku

Spolu. podiel

E

Výmera
pozemku
trávnatý 12179

630/221760

E

orná pôda

trvalý
porast

630/221760

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

437

Obchodný vestník 135/2020
P.č. K. územie

Štát Obec

11. Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
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LV

Parcelné
číslo
3499 4492/101

Register Druh pozemku
E

3499 4492/201

Deň vydania: 15.07.2020
Spolu. podiel

orná pôda

Výmera
pozemku
21614

E

orná pôda

171

1/12195

3499 4492/301

E

lesný pozemok

28013

1/12195

3499 4493/1

E

lesný pozemok

196

1/12195

3499 4493/2

E

lesný pozemok

104

1/12195

3499 4493/3

E

lesný pozemok

123

1/12195

3499 4494/1

E

lesný pozemok

597

1/12195

3499 4494/2

E

lesný pozemok

3429

1/12195

3499 4494/3

E

lesný pozemok

1080

1/12195

3499 4495/1

E

lesný pozemok

76

1/12195

3499 4496

E

lesný pozemok

2738

1/12195

3499 4497/1

E

lesný pozemok

236

1/12195

3499 4506/1

E

lesný pozemok

545

1/12195

3499 4507/1

E

lesný pozemok

59801

1/12195

3499 4508/1

E

lesný pozemok

706

1/12195

3499 4509/1

E

lesný pozemok

461

1/12195

3499 4509/2

E

lesný pozemok

296

1/12195

3499 4509/3

E

lesný pozemok

1562

1/12195

3499 4510

E

lesný pozemok

7710

1/12195

3499 4511

E

lesný pozemok

1179

1/12195

3499 4512

E

lesný pozemok

1803

1/12195

3499 4513

E

lesný pozemok

4666

1/12195

3499 4514/100

E

1/12195

3499 4514/101

E

trvalý
trávnatý 456
porast
lesný pozemok
136

3499 4515

E

1/12195

3499 4516

E

trvalý
trávnatý 516
porast
lesný pozemok
4880

3499 4517

E

lesný pozemok

244

1/12195

3499 4518

E

lesný pozemok

509

1/12195

3499 4519

E

lesný pozemok

3848

1/12195

3499 4520

E

lesný pozemok

2616

1/12195

3499 4522/100

E

lesný pozemok

6945

1/12195

3499 4522/101

E

1/12195

3499 4523

E

trvalý
trávnatý 221
porast
lesný pozemok
2067

3499 4524

E

trvalý

1/12195

trávnatý 805

1/12195

1/12195

1/12195

1/12195
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Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
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3499 4525/100

E

3499 4525/101

E

3499 4526

E

3499 4527

E

3499 4528/2

E

3499 4528/101

Deň vydania: 15.07.2020

porast
trvalý
trávnatý 5808
porast
lesný pozemok
1372

1/12195
1/12195

trvalý
trávnatý 623
porast
lesný pozemok
2707

1/12195

trávnatý 21

1/12195

E

trvalý
porast
orná pôda

54

1/12195

3499 4528/201

E

orná pôda

1727

1/12195

3499 4528/301

E

orná pôda

1980

1/12195

3499 4528/401

E

orná pôda

280

1/12195

3499 4528/501

E

orná pôda

516

1/12195

3499 4528/601

E

orná pôda

92

1/12195

3499 4528/701

E

lesný pozemok

1160936

1/12195

3499 4529

E

lesný pozemok

3713

1/12195

3499 4530

E

lesný pozemok

6701

1/12195

3499 4612/1

E

lesný pozemok

118733

1/12195

3499 4613

E

lesný pozemok

1066

1/12195

3499 4614

E

lesný pozemok

5699

1/12195

3499 4615/1

E

lesný pozemok

3995

1/12195

3499 4615/2

E

lesný pozemok

132

1/12195

3499 4621/2

E

lesný pozemok

45

1/12195

3499 4621/3

E

lesný pozemok

404

1/12195

3499 4621/4

E

lesný pozemok

52

1/12195

3499 4621/101

E

1/12195

3499 4621/201

E

trvalý
trávnatý 2272
porast
lesný pozemok
317

3499 4621/301

E

lesný pozemok

887

1/12195

3499 4621/401

E

lesný pozemok

401287

1/12195

3499 4622/1

E

lesný pozemok

227

1/12195

3499 4623

E

lesný pozemok

624

1/12195

3499 4624

E

lesný pozemok

1928

1/12195

3499 4625/1

E

lesný pozemok

31493

1/12195

3499 4626/101

E

3499 4626/201

E

3499 4626/301

E

3499 4626/401

E

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

1/12195

1/12195

trávnatý 563

1/12195

trávnatý 226

1/12195

trávnatý 424

1/12195

trávnatý 48

1/12195
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Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské

SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
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Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
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Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
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Jastrabie
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Deň vydania: 15.07.2020

3499 4626/501

E

lesný pozemok

63

1/12195

3499 4626/601

E

lesný pozemok

606860

1/12195

3499 4627

E

lesný pozemok

679

1/12195

3499 4628

E

lesný pozemok

2909

1/12195

3499 4629

E

lesný pozemok

402

1/12195

3499 4630

E

lesný pozemok

1021

1/12195

3499 4631

E

lesný pozemok

361

1/12195

3499 4642

E

lesný pozemok

372

1/12195

3499 4633

E

lesný pozemok

241

1/12195

3499 4634/1

E

lesný pozemok

1056

1/12195

3499 4634/2

E

lesný pozemok

248

1/12195

3499 4635/1

E

lesný pozemok

99

1/12195

3499 4636/100

E

lesný pozemok

8984

1/12195

3499 4636/101

E

1/12195

3499 4636/102

E

3499 4636/103

E

3499 4636/104

E

3499 4637/101

E

trvalý
trávnatý 49
porast
trvalý
trávnatý 303
porast
trvalý
trávnatý 64
porast
trvalý
trávnatý 94
porast
lesný pozemok
93

3499 4637/102

E

lesný pozemok

193

1/12195

3499 4637/201

E

1/12195

3499 4637/202

E

3499 4638/101

E

trvalý
trávnatý 236
porast
trvalý
trávnatý 192
porast
lesný pozemok
406

3499 4638/201

E

lesný pozemok

1/12195

3499 4638/301

E

1/12195

3499 4638/401

E

3499 4639

E

3499 4640/100

E

trvalý
trávnatý 131
porast
trvalý
trávnatý 830
porast
trvalý
trávnatý 241
porast
lesný pozemok
178

3499 4640/101

E

1/12195

3499 4641/100

E

3499 4641/101

E

trvalý
trávnatý 233
porast
trvalý
trávnatý 358
porast
lesný pozemok
1152

3499 4642/100

E

1/12195

3499 4642/101

E

trvalý
trávnatý 724
porast
lesný pozemok
9

3499 4642/102

E

lesný pozemok

383

1/12195

3499 4643/101

E

lesný pozemok

203

1/12195

3499 4643/102

E

trvalý

3113

trávnatý 12

1/12195
1/12195
1/12195
1/12195

1/12195
1/12195

1/12195
1/12195
1/12195

1/12195
1/12195

1/12195

1/12195
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Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie

Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
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Jastrabie
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Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
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Jastrabie
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Jastrabie
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Jastrabie
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Jastrabie
SR Šarišské
Jastrabie
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SR Šarišské
Jastrabie
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Jastrabie
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Jastrabie
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Konkurzy a reštrukturalizácie

3499 4643/201

E

3499 4643/202

E

3499 4644/101

E

3499 4644/201

E

3499 4644/301

E

3499 4647/101

E

3499 4647/201
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porast
trvalý
trávnatý 128
porast
lesný pozemok
21401

1/12195
1/12195

trvalý
trávnatý 189
porast
trvalý
trávnatý 427
porast
lesný pozemok
6782

1/12195

1/12195

E

trvalý
trávnatý 2270
porast
lesný pozemok
531788

3499 4677

E

zastavaná PaN

6890

1/12195

3499 4678

E

ostatná plocha

382

1/12195

3499 4679

E

zastavaná PaN

629

1/12195

3499 4680

E

zastavaná PaN

1024

1/12195

3499 4681

E

zastavaná PaN

690

1/12195

3499 4682

E

zastavaná PaN

74

1/12195

3499 4683

E

zastavaná PaN

853

1/12195

3499 4684/1

E

zastavaná PaN

1626

1/12195

3499 4685/1

E

zastavaná PaN

429

1/12195

3499 4685/2

E

lesný pozemok

184

1/12195

3499 4685/3

E

zastavaná PaN

778

1/12195

3499 4685/4

E

zastavaná PaN

258

1/12195

3499 4686/1

E

zastavaná PaN

6190

1/12195

3499 4687

E

zastavaná PaN

1030

1/12195

3499 4688

E

zastavaná PaN

1168

1/12195

3499 4689

E

ostatná plocha

450

1/12195

3499 4690/1

E

zastavaná PaN

1441

1/12195

3499 4694/1

E

zastavaná PaN

1610

1/12195

3499 4695/1

E

ostatná plocha

2595

1/12195

3499 4761/6

ostatná plocha

15617

1/12195

3499 4762/1

ostatná plocha

3270

1/12195

1/12195
1/12195

1/12195

Lehota na predkladanie ponúk:
31.07.2020
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, a výškou ponúkanej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

441

Obchodný vestník 135/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.07.2020

kúpnej sumy na adresu: JUDr. Ivana Gaľová, správca, P.O.BOX 203, Weberova 2, 080 01 Prešov
v lehote podľa tohto oznámenia s označením na obálke „Neotvárať“.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo
iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej
osoby.
3. Spolu s ponukou je záujemca povinný predložiť (zaslať) na e – mail správcu potvrdenie o úhrade zálohy
na celú ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti
zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet
správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu: meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu pre účely zaplatenia zálohy na kúpnu cenu:
IBAN: SK3411110000001599164005 .
Ďalšie podmienky ponukového konania:
Úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr. vypracovanie
kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.).
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky. Správca je oprávnený vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízke ponuky.
Poučenie:
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. Ak sa vec podliehajúca konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o túto vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

JUDr. Ivana Gaľová, správca

K055018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Olšava 137, 090 32 Vyšná Olšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/100/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/100/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu: Peter Sivák, nar.
14.12.1988, trvale bytom 090 32 Vyšná Olšava 137 v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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5OdK/100/2020, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene na
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Peter Sivák, nar. 14.12.1988, trvale bytom 090 32 Vyšná Olšava 137, zrušuje.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K055019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Dzurko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská Nová Ves 130, 080 05 Ruská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/32/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/32/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu: Pavol Dzurko, nar.
30.03.1977, 130 Ruská Nová Ves 080 05, v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
3OdK/32/2020, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene na
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Pavol Dzurko, nar. 30.03.1977, 130 Ruská Nová Ves 080 05, zrušuje.
Ing. Dušan Kuruc, 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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K055020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Čureja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 109, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/786/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/786/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 2:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: motorové vozidlo ŠKODA FABIA, VIN: TMBEFF613X7099053, rok výroby 2008, farba modrá
Stav: ojazdené, dlžník zaslal čiastočnú fotodokumentáciu po opakovaných urgenciách
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: Podsadek 109, 064 01 Stará Ľubovňa
Súpisová hodnota: 2300 EUR
Dôvod zapísania: majetok dlžníka, spoluvlastnícky podiel 1/1

Súpisová zložka č. 3:
Druh majetku: Hnuteľná vec
Popis: nákladné vozidlo VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN WV2ZZZ70ZWH018173, rok výroby: 1997, farba:
biela
Stav: ojazdené, dlžník zaslal čiastočnú fotodokumentáciu po opakovaných urgenciách
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: Podsadek 109, 064 01 Stará Ľubovňa
Súpisová hodnota: 2000 EUR
Dôvod zapísania: majetok dlžníka, spoluvlastnícky podiel 1/1
V Prešove dňa 10.07.2020
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K055021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Lupčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 2642/38, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/721/2019 S1390
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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
5OdK/721/2019
Iné zverejnenie

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Marián Lupčo, nar. 01.03.1978, trvale bytom Lúčna 2642/38, 093
01 Vranov nad Topľou, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/721/2019, 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“) oznamuje, že majetok podliehajúci konkurzu zverejnený
v Obchodnom vestníku SR č. 51/2020 zo dňa 13.03.2020, 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.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K055022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Kokyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
N/A N/A, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/40/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/40/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Milena Kokyová, nar. 26.07.1967, trvale
bytom 058 01 Poprad, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e , že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K055023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Vasil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Čierne 111, 086 37 Šarišské Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/171/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/171/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Vasil Ferenc, nar. 23.01.1972, trvale bytom Šarišské Čierne 111,
086 37 Šarišské Čierne, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/171/2019, 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.

1) Kolo: Tretie

2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na predaj:

Súpisová zložka majetku č. 2
Druh súpisovej zložky:
Popis súpisovej zložky:
Približný rok výroby:
Stav opotrebovanosti:
Podiel úpadcu:
Deň zapísania majetku:
Dôvod zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota
zapisovaného
v EUR:
Sporný zápis:

Súpisová zložka majetku č. 3
Druh súpisovej zložky:
Popis súpisovej zložky:
Približný rok výroby:
Stav opotrebovanosti:
Podiel úpadcu:
Deň zapísania majetku:
Dôvod zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota
zapisovaného
v EUR:
Sporný zápis:

Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo zn. FIAT BRAVA, VIN: ZFA18200005160369, evidenčné číslo: BJ025BN
pojazdné, značne opotrebované, počet najazdených kilometrov: 180 919 km
1/1
05.03.2020
§ 167h ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
majetku 200,00 Eur
-

Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo zn. PEUGEOT PARTNER, VIN: VF35FWYZE60237509, evidenčné číslo:
BJ367BS
nepojazdné, vyradené, bez technického preukazu, počet najazdených kilometrov: 491 845 km
1/1
05.03.2020
§ 167h ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
majetku 100,00 Eur
-

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Záujemca – 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: SK18 0900 0000 0005 3048
5113.

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
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K055024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Bužo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 371/12, 094 35 Hlinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/59/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/59/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Bužo, nar. 30.08.1963, trvale bytom
Tehelná 371/12, 094 35 Hlinné, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n
a m u j e , že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K055025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 36/48, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/216/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/216/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku Ján Polhoš, nar. 06.09.1983, trvale bytom Nový Dvor 36/48, 059 52
Veľká Lomnica, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4OdK/216/2019, 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.

1) Kolo: Tretie

2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na predaj:

Súpisová zložka majetku č. 2
Druh súpisovej zložky:
Popis súpisovej zložky:
Približný rok výroby:
Stav opotrebovanosti:
Podiel úpadcu:
Deň zapísania majetku:
Dôvod zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota
zapisovaného
v EUR:
Sporný zápis:

Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo zn. FIAT BRAVA, VIN:ZFA18200004811252, evidenčné číslo: KK934BV
1998
pojazdné, na vozidle sa nachádzajú vady, počet najazdených kilometrov: cca 266 619 km
1/1
07.02.2020
§ 167h ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
majetku 300 Eur
-

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 v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK18 0900 0000 0005 3048
5113.
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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
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K055026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Triščová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župčany 121, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/773/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/773/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Júlia Triščová, nar. 12.01.1987, trvale bytom
Župčany 121, 080 01 Prešov (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) v spojení s § 167p ods. 1 ZKR v y h l a s u j e
3. kolo ponukového konania
na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka pod por. č. 1:
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová
hodnota

1.
Pohľadávka
vyrovnací podiel voči spoločnosti Sekretársky SK, s.r.o., so sídlom Gregorovce 212, 082 66, IČO: 50 208 896, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 32585/P
2 500 Eur

Správca môže speňažiť majetok za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia do 11:00 hod. dňa 27. júla 2020 osobne alebo poštou
v zalepenej obálke s označením „PONUKA – 5OdK/773/2019“ do kancelárie správcu:
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JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca
Tatranské námestie 3
058 01 Poprad

2. Písomná ponuka musí obsahovať:
a. Identifikácia záujemcu; u fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko; u
právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených konať v mene
právnickej osoby.
b. Vyhlásenie záujemcu, že má záujem o ponúkaný majetok ako je uvedený v ponukovom konaní a že
akceptuje podmienky ponukového konania.
c. Výška ponúknutej kúpnej ceny v EUR.
d. Kópia dokladu preukazujúceho úhradu zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu.
e. Číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý bude vrátená zaplatená záloha za ponúknutú kúpnu cenu
v prípade, ak bude záujemca neúspešný.
f. Telefonický alebo e-mailový kontakt.
g. Dátum a podpis záujemcu fyzickej osoby; v prípade právnických osôb podpis osoby/osôb štatutárneho
orgánu právnickej osoby v zmysle konania v mene spoločnosti.

3. Záujemca je podľa § 167p ZKR povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet
správcu:

IBAN: SK71 8330 0000 0027 0125 0159
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: dátum narodenia ak je záujemcom fyzická osoba; IČO ak je záujemcom právnická osoba
Špecifický symbol: 57732019
Poznámka pre príjemcu: záloha 5OdK/773/2019
Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk.

4. Na neskôr doručené ponuky záujemcov, alebo na ponuky ktoré nesplnili vyššie uvedené podmienky,
správca nebude prihliadať. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.

5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.

6. Ak uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom,
zaplatená záloha prepadne v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta.
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Správca vyhodnotí kolo ponukové konania v deň nasledujúci po dni, v ktorom uplynula lehota na predkladanie
ponúk. Dňom vyhodnotenia sa bude považovať kolo ponukového konania za skončené.
Správca po vyhodnotení ponukového konania vráti neúspešným záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu
v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Podľa § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť v tomto kole, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť kolo ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené
ponuky.

K055027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Baňas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1991
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2016 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca úpadcu
Pavol Baňas, dátum narodenia 08.01.1991, bytom Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou, Slovenská
republika v zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 202,02 EUR
Deň zaradenia: 10.07.2018

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 194,11 EUR
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Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 199,48 EUR
Deň zaradenia: 11.09.2018

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 190,63 EUR
Deň zaradenia: 09.10.2018

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 205,62 EUR
Deň zaradenia: 29.11.2018

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 147,10 EUR
Deň zaradenia: 10.112.2018

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 136,74 EUR
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Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 150,50 EUR
Deň zaradenia: 12.02.2019

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 143,23 EUR
Deň zaradenia: 11.03.2019

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 192,28 EUR
Deň zaradenia: 08.04.2019

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 195,62 EUR
Deň zaradenia: 13.05.2019

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 102,32 EUR
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Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 192,33 EUR
Deň zaradenia: 09.07.2019

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 184,83 EUR
Deň zaradenia: 09.08.2019

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 181,70 EUR
Deň zaradenia: 11.09.2019

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 147,10 EUR
Deň zaradenia: 10.12.2018

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 182,07 EUR
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Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 183,77 EUR
Deň zaradenia: 15.11.2019

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 134,32 EUR
Deň zaradenia: 16.12.2019

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 140,73 EUR
Deň zaradenia: 16.01.2020

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 197,23 EUR
Deň zaradenia: 13.02.2020

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 187,68 EUR
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Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 190,53 EUR
Deň zaradenia: 16.04.2020

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 197,95 EUR
Deň zaradenia: 13.05.2020

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 193,70 EUR
Deň zaradenia: 09.06.2020

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Saint – Gobain Construction Products s.r.o.
Popis: mzda úpadcu podliehajúca konkurzu
Súpisná hodnota: 186,28 EUR
Deň zaradenia: 08.07.2020

K055028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Martinková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 163/42, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
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Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/155/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/155/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Beáta
Martinková, nar. 28.10.1986, trvale bytom: Mlynská 163/42, 059 14 Spišský Štiavnik, týmto oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Weberova 2, 080 01 Prešov, a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do
14.30 hod. po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správca

K055029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Martinková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 163/42, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/155/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/155/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Beáta
Martinková, nar.: 28.10.1986, trvale bytom: Mlynská 163/42, 059 14 Spišský Štiavnik, v zmysle § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky:
IBAN: SK3411110000001599164005
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 31552020.

JUDr. Ivana Gaľová, správca

K055030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Dorinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 3049/1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/162/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/162/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.07.2020, sp. zn. 3OdK/162/2020 bol vyhlásený konkurz na
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majetok dlžníka: Matúš Dorinec, nar. 05.07.1984, trvale bytom Jarná 3049/1, 058 01 Poprad, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Matúš Dorinec, IČO: 41881796, s miestom podnikania Jarná 3049/1,
058 01 Poprad. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Katarína Duláková, správca so
sídlom kancelárie Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa, zn. správcu: S1955.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku úpadcu oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa počas
pracovných dní, v čase od 08:00 do 14:00 hod..
Nahliadnutie
do
spisu
je
potrebné
vopred
dohodnúť
prostredníctvom
salonova.katarina@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0948 049 187.

e-mailovej

adresy

JUDr. Katarína Duláková, správca

K055031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Dorinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 3049/1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/162/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/162/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu Matúš Dorinec, nar. 05.07.1984, trvale bytom
Jarná3049/1, 058 01 Poprad, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Matúš Dorinec, IČO:
41881796, s miestom podnikania Jarná3049/1, 058 01 Poprad, týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) týmto
zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky.
Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK34 0900 0000 0051 6321
6271.Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok, v správe pre adresáta: Dorinec - 162/2020.
Poučenie : Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet
správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur v zmysle §-u 32
ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K055032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kostelanská Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29.augusta 169/49, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/462/2018 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/462/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca týmto vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167v
odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurz sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K055033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Gunár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slo. Národ. Povstania 410/7, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/451/2019 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/451/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.06.2019, sp. zn. 5OdK/451/2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Erik Gunár nar. 15.06.1993, trvale bytom Slov. Národ. Povstania 410/7, 067 61 Stakčín.
Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Marián Lipa, správca so sídlom kancelárie
Štefánikova 18 , 066 01 Humenné. Okresný súd Prešov uznesením zo dňa 17.09.2019 v tej istej právnej veci
odvolal správcu Mgr. Marián Lipa z funkcie správcu a zároveň ustanovil do funkcie správcu JUDr. Katarína
Duláková, správca so sídlom kancelárie Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa, zn. správcu: S1955.
JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty Erik Gunár nar. 15.06.1993, trvale bytom Slov. Národ.
Povstania 410/7, 067 61 Stakčín, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov,
sp. zn. 5Odk/451/2019, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s §
37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu podľa §166i
ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je
možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka,
ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklad veriteľa.
Veriteľ má nárok na náhradu 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 šetrenia v zmysle vyššie
uvedeného, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K055034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demainová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hniezdne 232, 065 01 Hniezdne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.9.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/160/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
3OdK/160/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 3OdK/160/2020 zo dňa 6.7.2020, bol
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu Dana Demianová, nar. 30.09.1984, Hniezdne 232, 065 01 Hniezdne,
Slovenská republika a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR
č.: OV 132/2020 zo dňa 10.7.2020. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
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According to the regulation (EU) 2015/848 of the Europen parlament dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 3OdK/160/2020, dated on 6th July 2020 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor´s assets: Dana Demianová, date of birth: 30th September 1984, domicile: Hniezdne 232, 065 01
Hniezdne, Slovak Republic and appointed us as the truste JUDr. Miloš Hnat, seat at Tkáčska 2, 080 01
Prešov, the Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned
resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 132/2020 dated on 10th July
2020. This resolution of the District Court Prešov.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Miloš Hnat,
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
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Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Prešov, dňa / on 12th July 2020
JUDr. Miloš Hnat, správca Úpadcu / Debtor´s trustee

K055035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamburgbadžová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 19, 053 02 Spišský Hrhov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/524/2019 S1730
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Okresný súd Košice I
31OdK/524/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K055036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filo Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krakovská 1027 / 1, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/88/2020 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/88/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Dušan Filo, nar.29.12.1961, bytom Krakovská 1027/1, 040 01 Košice
oznamuje v súlade s ust. § 167n ods.1 nadväznosti na § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v vyhlásenie 1.kola ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania:
- spoluvlastnícky podiel vo výške 1/8 k rodinnému domu súp.č.155, nachádzajúcom sa na parcele č.238/2 v
k.ú.Drienovec, zapísaný na: LV č.500
- spoluvlastnícky podiel vo výške 27/192 k pozemku parc.č.238/1, záhrada o výmere 457m2, zapísaná na: LV
č.86, v k.ú.Drienovec,
- spoluvlastnícky podiel vo výške 27/192 k pozemku parc.č.238/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 334m2,
zapísaná na: LV č.86, v k.ú.Drienovec,
Predmet ponukového konania sa speňažuje ako celok teda súbor nehnuteľností.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o predmet ponukového konania doručia svoje ponuky písomne v zalepenej obálke s označením
"Ponukové konanie – Filo - neotvárať". Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu: Nerudova 6, 040 01
Košice. Lehota na podávanie ponúk je 15 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. V prvom kole ponukového konania správca odmietne všetky ponuky s cenou nižšou ako 100 % súpisovej
hodnoty (minimálna cena). Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom, sa neprihliada.
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí obsahovať presné označenie záujemcu:
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- záujemca - právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra,
- záujemca - fyzická osoba, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu živnostenského registra
alebo kópiu osobného dokladu,
- musí obsahovať záväzný návrh cenovej ponuky v eurách,
- musí byť doručený osobne alebo zaslaný poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením
„ponukové konanie Filo– NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
- záujemca je povinný vykonať úhradu ponúknutej ceny na účet správcu v lehote termínu doručovania obálok s
ponukou podľa Obchodného vestníka na číslo účtu správcu IBAN:SK31 1100 0000 0026 2172 1766.
4. Otváranie obálok a ich vyhodnotenie správca uskutoční v lehote do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
5. Správca bez zbytočného odkladu po otvorení obálok spíše úradný záznam, pričom označí víťaznú ponuku a
zároveň ju oznámi víťaznému záujemcovi.
6. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetu
ponukového konania ako súboru.
7. Neúspešnému záujemcovi bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk uhradená ponúknutá cena správcom
vrátená.
JUDr.Juraj Špirko - správca

K055037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Blahutová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. I. Čajkovského 1098/32, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/232/2020 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/232/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Baulovič, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej konkurznej
veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Kupeckého 4, 040 01 Košice, v pracovných dňoch
pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
baulovic@baulovic.sk.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K055038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahutová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.I.Čajkovského 1098/32, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/232/2020 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/232/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Baulovič, správca, so sídlom kancelárie správcu: Kupeckého 4, 040 01 Košice, týmto vo vyššie
označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v
spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK33 0900 0000 0051 5858 6673.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K055039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahutová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.I.Čajkovského 1098/32, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/232/2020 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/232/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 09.07.2020
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K055040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Miženko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 92/20, 055 01 Margecany
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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/173/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania
v konkurznom konaní sp. zn. 31OdK/173/2019 vedenom na majetok dlžníka Ondrej Miženko, nar. 01.07.1984,
bytom Železničná 92/20, 055 01 Margecany, podnikajúci pod obchodným menom: Ondrej Miženko, s miestom
podnikania: Železničná 92/20, 055 01 Margecany, IČO: 45261113, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
26.05.2018
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty dlžníka Ondrej Miženko, nar. 01.07.1984, bytom Železničná 92/20, 055
01 Margecany, podnikajúci pod obchodným menom: Ondrej Miženko, s miestom podnikania: Železničná
92/20, 055 01 Margecany, IČO: 45261113, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 26.05.2018,
v súlade s ustanovením § 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“), vykonal v Obchodnom vestníku č. 110/2020
z 10.06.2020 zverejnenie II. kola ponukového konania na speňaženie obchodného podielu vo veľkosti 100%
základného imania v obchodnej spoločnosti MY MANAGEMENT s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831
06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 452 430, zapísaného do majetku všeobecnej podstaty, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 132/2019 z 11.07.2019.
V stanovenej lehote sa do ponukového konania neprihlásil žiaden záujemca.
Na základe uvedeného správca konštatuje, že II. kolo ponukového konania sa skončilo neúspešne.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca
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K055041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Miženko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 92/20, 055 01 Margecany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/173/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty dlžníka Ondrej Miženko, nar. 01.07.1984, bytom Železničná 92/20, 055
01 Margecany, podnikajúci pod obchodným menom: Ondrej Miženko, s miestom podnikania: Železničná
92/20, 055 01 Margecany, IČO: 45261113, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 26.05.2018 (ďalej
len „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/173/2019, v súlade s
ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje týmto:
III. kolo ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty v zmysle oznamu
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 132/2019 z 11.07.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, a to:
obchodný podiel vo veľkosti 100% základného imania v obchodnej spoločnosti MY MANAGEMENT s.r.o., so
sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 452 430, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 126721/B.
Podmienky III. kola ponukového konania:
1. Záujemcovia o prevod obchodného podielu doručia svoje záväzné cenové ponuky v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „Ponukové konanie - 31OdK/173/2019 - Neotvárať“.
2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení III. kola ponukového konania sa
v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
3. Adresa na doručovanie ponúk je kancelária správcu: JUDr. Oľga Kmeťová, sídlo správcovskej kancelárie:
Mlynská 27, 040 01 Košice.
4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu ponukového konania, ktorý
musí byť zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh cenovej ponuky na
prevod obchodného podielu v eurách, v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží
aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne
overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia
občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci
zaplatenie zálohy na kúpnu cenu, číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha
v prípade, ak záujemca nebude úspešný a súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely
ponukového konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
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5. Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.
s., č. účtu IBAN: SK76 0900 0000 0051 4426 8893 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom
rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť a) spisovú značku konkurzu: 31OdK/173/2019, b)
v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového
konania nebude prihliadať.
7. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný
záznam.
8. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
10. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom..
11. Všetky náklady spojené s prevodom obchodného podielu vrátane zápisu v príslušnom registri uhradí
v plnom rozsahu úspešný záujemca (nadobúdateľ).
12. Ak sa obchodný podiel nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu.
Ak o obchodný podiel prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
13. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní alebo
za cenu ponúknutú veriteľom do 10 dní od skončenia ponukového konania alebo predloženia ponuky
veriteľom.
14. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0903 367 203 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, správca

K055042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAP trade, spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Czauczika 2 / 0, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 044 300
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/31/2019 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/31/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Radačovský, správca so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu VAP trade,
spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Czauczika 2, 054 01 Levoča, IČO: 36 044 300, podľa ustanovenia § 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, že pohľadávky veriteľa:
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Slovenská republila – Krajskú sud v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215
759, Slovenská republika, v celkovej sume 156,75 €,

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Marek Radačovský, správca
JUDr. Marek Radačovský, správca so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu VAP trade,
spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Czauczika 2, 054 01 Levoča, IČO: 36 044 300, podľa ustanovenia § 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, že pohľadávky veriteľa:

Slovenská republila – Krajskú sud v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215
759, Slovenská republika, v celkovej sume 156,75 €,

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Marek Radačovský, správca

K055043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Baťa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Byster 209, 044 41 Sady nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/112/2020 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/112/2020
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

V Obchodnom vestníku č. 91/2020 zo dňa 14. mája 2020 pod podaním č. K038298 bol zverejnený súpis majetku
všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1 a č. 2.
Dlžník uplatnil námietku u správcu písomným podaním zo dňa 16. júna 2020, že majetok nemal byť zapísaný do
súpisu z dôvodu, že predmetné motorové vozidla predal pred vyhlásením konkurzu bez prepisu na príslušnom
ODI OR PZ Košice okolie. Podanie bolo správcovi doručené dňa 23. júna 2020.
Podľa ust. § 167j ods. 2 ZKR kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu
námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky trvá na
zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku žiadať od správcu,
aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu
o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo súpisu
vylúči.
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Na základe uvedeného vyzývam veriteľov prihlásenej pohľadávky v tomto konkurznom konaní, aby v lehote do 60
dní od zverejnenia námietky dlžníka v Obchodnom vestníku doručili správcovi žiadosť, aby správca vyzval dlžníka
na podanie žaloby o vylúčenie majetku zo súpisu voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 10. júla 2020

K055044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Chobot
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Titogradská 1397/6, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/569/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/569/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Jaroslav Chobot, nar. 09.11.1963, bytom Titogradská 1397/6, 040 23
Košice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 31OdK/569/2019 zo dňa 10. decembra 2019,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 17.09.2019, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Oznámenie o tom, že dlžník nevlastní žiadny majetok, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 37/2020 dňa
24.02.2020.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jaroslav Chobot, nar. 09.11.1963, bytom Titogradská 1397/6, 040 23
Košice, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jaroslav
Chobot, nar. 09.11.1963, bytom Titogradská 1397/6, 040 23 Košice, uznesením Okresného súdu Košice I č.k.
31OdK/569/2019 zo dňa 10.12.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 242/2019 dňa 16.12.2019, v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 10.07.2020
JUDr. Jozef Vaško, správca
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K055045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Vojtek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 584/37, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1965
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/108/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/108/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Ing. Miroslav Vojtek, nar. 26.08.1965, trvale
bytom Ružová 584/37, 040 11 Košice (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v III. kole ponukového konania na
predaj nasledovný majetok Dlžníka:
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: obchodný podiel dlžníka
Obchodné meno: MUROSERVIS, s.r.o.
Sídlo: Omská 1, 040 01 Košice
IČO: 36 588 555
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16056/V.
III. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·

·
·

majetok bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20% z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom
končí lehota na predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu;
záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu kúpnej zmluvy, pričom v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane
záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha
prepadne v prospech konkurznej podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Námestie M. Benku 10, 811 07
Bratislava;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno na adrese: office@bankruptcy.sk resp. telefonicky na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením:
“Ponukové konanie KONKURZ 30OdK/108/2020 – neotvárať.“
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Košiciach, dňa 10.07.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K055046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lazor Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 3, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/266/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/266/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca vo vyššie uvedenej veci týmto s poukazom na ustanovenie § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 167n ZKR vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
·
·
·
·

·
·

Predmetom speňaženia sú súpisové zložky č. 2, 3, 4, 5, ktoré sú zaradené do súpisu konkurznej
podstaty, ktorého doplnenie bolo zverejnené vo vydaní Obchodného vestníka č. 168/2019 dňa
02.09.2019, K077015;
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania
v obchodnom vestníku;
Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť v rozsahu 100% na bankový účet správcu IBAN: SK72 0900
0000 0051 4996 0731;
Podpísaná písomná ponuka záujemcu s výškou ponúkanej sumy musí byť doručená do sídla kancelárie
správcu (Kupeckého 4, 040 01 Košice) v lehote podľa tohto oznámenia. Pri úhrade zálohy na celú
ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby;
Záujemcovia o ohliadku sú povinní vopred kontaktovať správcu e-mailom;
Správca poučuje prípadných záujemcov na ustanovenie § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa
hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia
tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca
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K055047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrinová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 9/31, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/180/2020 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/180/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Výška
istiny v
EUR

Por.
číslo

Pohľadávka z účtu
Číslo účtu / IBAN / charakteristika:
v banke:

1.

IBAN SK25 0200 0000 0026 9017 6351 Právny
Všeobecná
dôvod: preddavok na úhradu paušálnej odmeny 500,00 €
úverová banka, a.s.
správcu

Dôvod
Súpisová
zapísania do
hodnota EUR
súpisu
500,00 €

§ 167h ods. 1
ZKR

Deň zapísania
do súpisu
10.07.2020

JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587
týmto ako správca dlžníka: Eva Uhrinová, narodená: 13.02.1963, bytom: Cukrovarská 9/31, 075 01
Trebišov (ďalej len ako „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca
pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym ďalším
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca zároveň vyzýva veriteľov, vzhľadom na to, že vo vyššie uvedenej veci nebol zistený žiaden majetok a v
zmysle ust. § 167v ZKR môže dôjsť ku zrušeniu konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka predniesli v zmysle § 166i ods. 2
ZKR takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Veronika Doláková PhD., správca

K055048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sidor Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 48 48, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Bauerova 14, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/211/2020S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30Odk/211/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie.
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Patrik Sidor, nar. 6.10.1976, bytom 072 22 Strážske, v súlade s § 167p ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku dlžníka menšej hodnoty za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu. Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty ako sup. zlož. majetku č. 1 –
osobné vozidlo MERCEDES-BENZ , rok výroby 2001.
Súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.: 131/2020, pod č.: K053619.
Podmienky ponukového konania.
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je do 28.7.2020 do 12,00 hod. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marián Páll, Teslova 2, 040 12 Košice v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
300dK/211/2020-1 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca
nebude prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra,
alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného
OP. K návrhu pripojí účastník súťaže tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č.ú.: SK76 0900 0000 0051 7149 5047. Záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Na
obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené skôr resp. nebudú obsahovať všetky
požadované doklady, nebude správca prihliadať.
3. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá však musí byť minimálne 70.-€. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Každý účastník je oprávnený podať len 1
návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh
s najvyššou kúpnou cenou.
4. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. 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.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel.č.:
0905313918 v po.-pia. od 8,00 do 14,00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 28.7.2020.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
9. 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.
10. 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.
JUDr. Marián Páll, správca

Ponukové konanie.
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Patrik Sidor, nar. 6.10.1976, bytom 072 22 Strážske, v súlade s § 167p ZKR
vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku dlžníka menšej hodnoty za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu. Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty ako sup. zlož. majetku č. 2 –
osobné vozidlo MERCEDES-BENZ , rok výroby 1996.
Súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.: 131/2020, pod č.: K053619.
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Podmienky ponukového konania.
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je do 28.7.2020 do 12,00 hod. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marián Páll, Teslova 2, 040 12 Košice v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
300dK/211/2020-2 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca
nebude prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra,
alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného
OP. K návrhu pripojí účastník súťaže tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č.ú.: SK76 0900 0000 0051 7149 5047. Záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Na
obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené skôr resp. nebudú obsahovať všetky
požadované doklady, nebude správca prihliadať.
3. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá však musí byť minimálne 70.-€. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Každý účastník je oprávnený podať len 1
návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh
s najvyššou kúpnou cenou.
4. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. 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.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel.č.:
0905313918 v po.-pia. od 8,00 do 14,00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 28.7.2020.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
9. 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.
10. 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.
JUDr. Marián Páll, správca

Ponukové konanie.
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Patrik Sidor, nar. 6.10.1976, bytom 072 22 Strážske, v súlade s § 167p ZKR
vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku dlžníka menšej hodnoty za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu. Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty ako sup. zlož. majetku č. 3 –
osobné vozidlo VOLKSWAGEN NEW BEETLE , rok výroby 1999.
Súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.: 131/2020, pod č.: K053619.
Podmienky ponukového konania.
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je do 28.7.2020 do 12,00 hod. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marián Páll, Teslova 2, 040 12 Košice v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
300dK/211/2020-3 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca
nebude prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra,
alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného
OP. K návrhu pripojí účastník súťaže tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č.ú.: SK76 0900 0000 0051 7149 5047. Záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Na
obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené skôr resp. nebudú obsahovať všetky
požadované doklady, nebude správca prihliadať.
Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá však musí byť minimálne 70.-€. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Každý účastník je oprávnený podať len 1
návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh
s najvyššou kúpnou cenou.
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.
Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel.č.:
0905313918 v po.-pia. od 8,00 do 14,00 hod.
Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 28.7.2020.
Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
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.
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.

JUDr. Marián Páll, správca

K055049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišš Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzica 114, 044 73 Buzica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Bauerova 14, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/128/2017S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/128/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie.
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Július Kišš, nar. 20.7.1948, bytom Buzica 114, 044 73 Buzica, v súlade s § 167p
ZKR vyhlasuje ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku dlžníka menšej hodnoty za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu. Nehnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty ako sup.
zlož. majetku č. 1, 2 a 3 (súbor majetku) – pozemky registra „C“ v kat. území Rešica.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.: 120/2020, pod č.: K049570.
Podmienky ponukového konania.
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je do 29.7.2020 do 12,00 hod. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marián Páll, Teslova 2, 040 12 Košice v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
320dK/128/2017 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude
prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.
K návrhu pripojí účastník súťaže tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č.ú.: SK98 0900 0000 0051 6696 7564. Záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Na
obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené skôr resp. nebudú obsahovať všetky
požadované doklady, nebude správca prihliadať.
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá však musí byť minimálne 3.000.-€. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Každý účastník je oprávnený podať len 1
návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh
s najvyššou kúpnou cenou.
4. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. 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.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel.č.:
0905313918 v po.-pia. od 8,00 do 14,00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 29.7.2020.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
9. 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.
10. 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.
JUDr. Marián Páll, správca

K055050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováková Sylvia, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves -, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/196/2020 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/196/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Bc. Sylvia Nováková, narodená: 18.09.1972, bytom:
052 01 Spišská Nová Ves podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu nakoľko dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, týmto oznamuje v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia 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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K055051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišš Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzica 114, 044 73 Buzica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Bauerova 14, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/128/2017S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/128/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe.

V súlade s ustanovením §167n odsek 1 zákona č.7/2005 Z.z. v znení zmien a doplnkov (ďalej ZoKR) a v súlade s
§167o ZoKR vyhlasuje JUDr. Marián Páll, správca konkurznej podstaty dlžníka: Július Kišš, bytom 044 73 Buzica
114, dražbu nehnuteľného majetku dlžníka za nižšie uvedených podmienok.
Predmet dražby je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 4 - 6 a zverejnený
v OV 120/2020 dňa 24.6.2020 pod zn. K049570.
Označenie dražobníka: JUDr. Marián Páll, správca dlžníka: Július Kišš, bytom 044 73 Buzica 114, zapísaný v
zozname správcov pod č. S1015, so sídlom správcu: Teslova 2, 040 12 Košice.
Miesto konania dražby: Teslova 2, Košice.
Dátum konania dražby: 19.8.2020
Čas otvorenia dražby: nehnuteľného majetku uvedeného pod bodom č.1: 9,00 hod.
Opakovanie dražby: nie je to opakovaná dražba
Vyzývam budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu min. 30 minút pred jej začatím z dôvodu
zisťovania totožnosti, predloženia dokladov a zapísania do zoznamu účastníkov dražby.
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby nasledujúce doklady:
a/ ak ide o právnickú osobu, úradne osvedčený, respektíve originál výpisu z obchodného registra, v ktorom je
zapísaná a ktorý nie je starší ako 7 dní
b/ ak ide o fyzickú osobu, (podnikateľ) úradne osvedčený resp. originál výpisu zo živnostenského registra, ktorý
nie je starší ako 7 dní.
c/ ak ide o fyzickú osobu (občan), občiansky preukaz
d/ prehlásenie účastníka dražby, že jeho účasť na predmetnej dražbe nie je obmedzená žiadnou skutočnosťou v
zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
e/ doklad o zložení dražobnej zábezpeky
V prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom, musí byť splnomocnenie úradne overené a musí z neho
vyslovene vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe.
Predmet dražby:
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1.Nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v obci Rešica, kat.územie Rešica zap. na LV č. 22.
Pozemok.
Druh pozemku: záhrady; výmera 170 m2, parc. reg. „C“č.56/1;
hodnota majetku: 200,- €

spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2; súpisová

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera 149 m2, parc. reg. „C“č.56/3;
dlžníka: 1/2; súpisová hodnota majetku: 200,- €

spoluvlastnícky podiel

Stavba.
Popis stavby: 2 podlažný RD s čiastočným podpivničením, podzemné podlažie-skladové priestory, nadzemné
podlažie-3 obytné miestnosti, kúpeľňa s WC, chodba, špajz, kuchyňa a vonkajšie príslušenstvo-drobné stavby,
oplotenie, prípojky. Obec: Rešica, súpisné číslo: 93; parcela reg. „C“ číslo: 56/3; spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/2; súpisová hodnota majetku: 11.000,- €.
Spoločná dražba súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v Rešici a to rodinného domu a priľahlých pozemkov.
Všeobecná cena nehnuteľností je stanovená na sumu 11.400,-€.
- najnižšie podanie: 11.000,- €
- minimálne prihodenie: 100,- €
- dražobná zábezpeka: 3.200,- €

Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom,
alebo vkladom na účet č.ú.:SK98 0900 0000 0051 6696 7564. Pri bezhotovostnom bankovom prevode musí byť
dražobná zábezpeka pripísaná na účet najneskôr dňa 18.8.2020 do 15,00 hod. Pri vklade na účet účastník dražby
predloží pri zápise do dražby bankou potvrdený doklad o vklade dražobnej zábezpeky v hotovosti na účet
dražobníka. Následne bude dražiteľ zapísaný do zoznamu dražiteľov a bude mu pridelené dražobné číslo.
Účastníkovi dražby, ktorý sa nestane vydražiteľom, sa vráti dražobná zábezpeka bankovým prevodom v
prospech účtu dražiteľa, ktorý účastník dražby písomne oznámi správcovi a to do 3 pracovných dní od konania
dražby. Následne správca do 3 pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia o bankovom spojení poukáže
zábezpeku na určený účet.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započíta do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť z ceny
dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť správcovi na účet č.ú.: SK98 0900 0000 0051 6696 7564,
do 5 dní od skončenia dražby. Zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.
Ak uhradí vydražiteľ cenu dohodnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu.
Správca odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny dosiahnutej vydražením zápisnicu z dražby a spíše s ním záznam
o odovzdaní predmetu dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie
vydražiteľ.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania
predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s
predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.
Ohliadku nehnuteľnosti je možné vykonať po dohode so správcom na č.tel.: 0905313918 v pon.-pia. 8,00-16,00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hod.
JUDr. Marián Páll, správca

K055052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Šimková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 38/70, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučinova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/85/2018 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/85/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ján Simko, správca, so sídlom kancelárie správcu Kukučínova 14, 040 01 Košice, správca v konkurznej veci
dlžníka Božena Šimková, nar. 02.09.1954, bytom Hlavná 38/70, 040 01 Košice, konkurzné konanie vedené
Okresným súdom Košice I pod spisovou značkou 32OdK/85/2018 týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Podľa ustanovenia § 167u odsek 1, veta druhá zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v
Obchodnom vestníku.“
Ing. Ján Simko, správca majetku dlžníka Božena Šimková

K055053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nadabula 86, 048 01 Rožňava (t.č. Kyjevská 26,04801 Rožňava)
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučinova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/214/2020 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/214/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 2
Popis: Stavba – garáž so súpisným číslom 245
Ulica: Nadabula 86
Obec: Nadabula
Štát: Slovenská republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Nadabula
Parcela č.: Stavba postavená na parcele č. 259/3
Číslo LV: 2399
Deň zapísania do súpisu: 12.07.2020
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zapísania do súpisu: Majetok podliehajúci konkurzu v súlade s ustanovením § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR

Ing. Ján Simko, správca

K055054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXTEL INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 3 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 593 885
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/4/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu EXTEL INVEST s.r.o., so sídlom Vodná
3, 040 01 Košice, IČO: 36 593 885, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s
ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate 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.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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