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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

K061327
Spisová značka: 27K/12/2020

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TLM INVESTMENT s.r.o. so sídlom Zadunajská 6/A,
851 01 Bratislava, IČO: 46 250 956
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: IMMOBAU s.r.o. so sídlom Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava,
IČO: 35 841 893, zast. slc partners s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Hviezdoslavovo nám. 16, 811 02
Bratislava, IČO: 47 246 634 takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: IMMOBAU s.r.o. so sídlom Kuzmányho 12, 811 06
Bratislava, IČO: 35 841 893 pre osvedčenie platobnej schopnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu, ktorým sa konkurzné konanie končí, je účastník konkurzného konania oprávnený podať odvolanie.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku) na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej
podobe alebo v elektronickej podobe. 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 Bratislava I dňa 4.8.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K061328
Spisová značka: 2K/97/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ojala Slovakia s.r.o., so
sídlom 962 04 Kriváň, Kriváň 565, IČO: 44 310 226, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav
Jakubčo, so sídlom kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, uznesením č. k. 2K 97/2016 - 699 zo
dňa 02. 07. 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 25.
07. 2020
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K061329
Spisová značka: 2K/92/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Tibor Gál, nar. 26. 12. 1965,
bytom Hrkáč 157, 982 62 Gemerská Ves, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Lucia Fabriciusová, so
sídlom kancelárie J.A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 92/2015 - 273 zo dňa 06. 07.
2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 07. 2020
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K061330
Spisová značka: 2K/77/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ŤAŽIAR, spol. s r.o., so
sídlom 960 01 Zvolen, Ľ. Štúra 8, IČO: 36 798 886, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Gabriela
Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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77/2012 - 223 zo dňa 08. 07. 2020 povolil vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (SR - Daňový úrad Banská
Bystrica). Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 07. 2020
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K061331
Spisová značka: 2K/77/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ŤAŽIAR, spol. s r.o., so
sídlom 960 01 Zvolen, Ľ. Štúra 8, IČO: 36 798 886, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Gabriela
Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K
77/2012 - 227 zo dňa 08. 07. 2020 povolil vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so
sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.
07. 2020
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K061332
Spisová značka: 2K/77/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ŤAŽIAR, spol. s r.o., so
sídlom 960 01 Zvolen, Ľ. Štúra 8, IČO: 36 798 886, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Gabriela
Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K
77/2012 - 231 zo dňa 08. 07. 2020 povolil vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 31. 07. 2020
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K061333
Spisová značka: 30R/1/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: XYLO ENERGY s.r.o., Hviezdoslavova 14,
045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 46 210 989, o návrhu odvolaného správcu podstaty: IKORE, k.s, so sídlom
kancelárie Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu: S1455, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a odvolanému správcovi podstaty: IKORE, k.s, so sídlom kancelárie Mlynská 26, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1455, paušálnu odmenu vo výške 6600,00 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 5.8.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
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K061334
Spisová značka: 32OdK/263/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Gabriel Komjati, narodený: 03.12.1985, bytom: Seňa 509, 044
58 Seňa, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Komjati, s miestom podnikania: Seňa 509, 044 58 Seňa, IČO:
46 134 981, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 27.03.2015, zastúpený: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-1082/2020 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 5.8.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K061335
Spisová značka: 32OdK/264/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Eva Rumanová, narodená: 18.12.1983, bytom: Polomská 96, 049
21 Betliar, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Rumanová, narodená: 18.12.1983, bytom: Polomská 96,
049 21 Betliar.
II.
Zbavuje dlžníka: Eva Rumanová, narodená: 18.12.1983, bytom: Polomská 96, 049 21 Betliar všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: KONRES k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6/3388, 040 01
Košice, IČO: 47 249 005, zn. správcu: S1651.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: KONRES k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6/3388, 040
01 Košice, IČO: 47 249 005, zn. správcu: S1651; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1084/2020 na účet správcu
podstaty: KONRES k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, IČO: 47 249 005, zn. správcu:
S1651; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. 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) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. 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. 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. 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 (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. 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).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. 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).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. 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).
24. 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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25. 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 ZKR).
26. 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 ZKR).
27. 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 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 5.8.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K061336
Spisová značka: 32OdK/199/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Ondrejčo, narodený: 18.04.1948,
bytom: Námestie oceliarov 19, 040 15 Košice, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom
správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 takto
rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360
poriadkovú pokutu vo výške 300,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 5.8.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K061337
Spisová značka: 32OdK/40/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Štoch, narodený: 29.12.1971, bytom:
Ruskov 383, 044 19 Ruskov, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom správcovi: JUDr.
Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 takto
rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360
poriadkovú pokutu vo výške 300,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 5.8.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K061338
Spisová značka: 32OdK/362/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gabriel Bakkai, narodený: 16.12.1986,
bytom: Zimná 695/14, 076 43 Čierna nad Tisou, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej
súdom správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 takto

rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360
poriadkovú pokutu vo výške 300,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 5.8.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K061339
Spisová značka: 26OdK/264/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Róbert Kapajčík, narodený: 26.01.1987, bytom: Maďarská
2504/3, 040 13 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Kapajčík, s miestom podnikania: Maďarská
2504/3, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 44 566 379, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária
Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Kapajčík, narodený: 26.01.1987, bytom: Maďarská
2504/3, 040 13 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Kapajčík, s miestom podnikania: Maďarská
2504/3, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO: 44 566 379.
II.
Zbavuje dlžníka: Róbert Kapajčík, narodený: 26.01.1987, bytom: Maďarská 2504/3, 040 13 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Kapajčík, s miestom podnikania: Maďarská 2504/3, 040 13 KošiceSídlisko Ťahanovce, IČO: 44 566 379 všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze.
III.

Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1354.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1354; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1090/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1354; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. 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) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. 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. 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. 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 (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
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13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. 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).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. 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).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. 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).
24. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. 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 ZKR).
26. 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 ZKR).
27. 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 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 5.8.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K061340
Spisová značka: 26OdK/263/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jozef Kováč, narodený: 22.03.1957, bytom: Družstevná 316/27,
076 52 Veľký Horeš, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Kováč, narodený: 22.03.1957, bytom: Družstevná 316/27,
076 52 Veľký Horeš.
II.
Zbavuje dlžníka: Jozef Kováč, narodený: 22.03.1957, bytom: Družstevná 316/27, 076 52 Veľký Horeš
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie: Letná 5952/35, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1991.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

12

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie: Letná 5952/35, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1991; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1087/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie: Letná 5952/35, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1991; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. 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) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. 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. 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. 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 (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. 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).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. 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).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. 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).
24. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
25. 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 ZKR).
26. 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 ZKR).
27. 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 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 5.8.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K061341
Spisová značka: 27OdK/202/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vojtech Pavlík, nar. 05.05.1971, bytom Dvory nad Žitavou,
Veľká Komárňanská č. 1368/84, 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: Vojtech Pavlík, nar. 05.05.1971, bytom Dvory nad Žitavou, Veľká
Komárňanská č. 1368/84.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Nina Dubecová, so sídlom kancelária: Nitra, Farská

č. 1310/31.

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.
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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 03.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1285/2020, 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 03.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1285/2020.
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 ).
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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
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
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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
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.
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Okresný súd Nitra dňa 4.8.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K061342
Spisová značka: 27OdK/201/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Szabó, nar. 24.03.1970, bytom Mesto Komárno,
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: Ladislav Szabó, nar. 24.03.1970, bytom Mesto Komárno.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Erik Štorek, so sídlom kancelária: Nové Zámky, Bezručova č. 16.
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 03.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1283/2020, 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 03.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1283/2020.
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 )
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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.
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
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 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 4.8.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K061343
Spisová značka: 27OdK/200/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Billiková, nar. 21.03.1972, bytom Bíňa č. 237,
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: Mária Billiková, nar. 21.03.1972, bytom Bíňa č. 237.
II/ Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k. s., IČO: 47817003, so sídlom kancelária: Nitra, Radlinského č. 2.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 03.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1268/2020, 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 03.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1268/2020.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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veriteľ 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
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 § 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
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 4.8.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K061344
Spisová značka: 31K/24/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: lime finance, a.s., so sídlom Nitra, Štefánikova č. 9, IČO:
50377159 ( pôvodne Československé úvěrní družstvo, IČO: 64946851 ), vo veci vyhláseného malého konkurzu na
majetok dlžníka: MILOLAD, s.r.o., so sídlom Žitavce č. 31, IČO: 46968628, ktorého správcom je: LawService
Recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Nitra, Radlinského č. 2, IČO: 47817003, o návrhu správcu na nariadenie
neodkladného opatrenia, takto
rozhodol
I/ Nariaďuje Miloslavovi Ladvenicovi, nar. 30.05.1970, trvale bytom Obec Babindol, zdržať sa akéhokoľvek užívania
nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 914, vedených Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, okres Nitra, obec
Babindol, katastrálne územie Babindol, a to:
Stavby - rodinný dom so súpisným číslom 88, postavený na pozemku parcely registra C č. 978/7, druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie,
Pozemok parcely registra C č. 978/1, druh pozemku Orná pôda o výmere 1430 m2,
Pozemok parcely registra C č. 978/7, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368 m2,
Pozemok parcely registra C č. 979/5, druh pozemku Orná pôda o výmere 425 m2 ( ďalej len „Nehnuteľnosti“ ),
zapísaných do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa v konkurze vedenom na majetok úpadcu
MILOLAD, s.r.o. v konkurze, so sídlom Žitavce č. 31, 952 01 Žitavce, IČO: 46968628 ( ďalej len „Úpadca“ ),
umožniť spoločnosti LawService Recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Nitra, Radlinského č. 2, IČO: 47817003,
zapísanej v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, ako správcovi úpadcu
MILOLAD, s.r.o. v konkurze
( ďalej len „Správca“ ), vstup do nehnuteľnosti,
odovzdať spoločnosti LawService Recovery, k. s. ako správcovi úpadcu MILOLAD, s.r.o. v konkurze Nehnuteľnosti,
vrátane všetkých elektronických a technických prostriedkov ( vrátane kľúčov ) zabezpečujúcich vstup do
Nehnuteľnosti,
zdržať sa akéhokoľvek konania brániaceho spoločnosti LawService Recovery, k. s. ako správcovi úpadcu MILOLAD,
s.r.o. v konkurze v užívaní Nehnuteľnosti, a to všetko v lehote do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia.
II/ Vo zvyšnej časti návrh spoločnosti LawService Recovery, k. s. ako správcu úpadcu MILOLAD, s.r.o. v konkurze,
na nariadenie neodkladného opatrenia zo dňa 29.07.2020, doručeného Okresnému súdu Nitra dňa 29.07.2020, z a m
ieta.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, komu sa neodkladným opatrením uložila povinnosť, a to
do 30 dní, odkedy mu bolo uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia doručené inak ako zverejnením v
Obchodnom vestníku, prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave ( § 203 ZoKR ).
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku 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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Okresný súd Nitra dňa 1.8.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K061345
Spisová značka: 27K/3/2020
Okresný súd Nitra v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: František Löw, nar. 24.07.1960, trvale bytom
Orešany č. 81, takto
rozhodol
I/ V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: František Löw, nar. 24.07.1960, trvale bytom Orešany č. 81.
II/ Z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III/ Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie: Nitra, časť Dražovce, Topoľčianska č.
31/61.
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, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/3/2020. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 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 / ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V/ Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: František Löw, nar. 24.07.1960, trvale bytom Orešany č. 81, spôsobom v zmysle čl.
54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI/ 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 )
VII/ Súd poučuje veriteľov, že prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, a to: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a
priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor
tlačiva je uvedený 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, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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 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. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 107a ods. 1 ZoKR a § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia
tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom ( § 23 ods. 1 ZoKR ). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
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.
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.

Okresný súd Nitra dňa 4.8.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K061346
Spisová značka: 4OdK/182/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Emil Bilý, nar. 07.11.1968, Kurov 205, 086 04 Kurov,
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Emil Bilý, nar. 07.11.1968, Kurov 205, 086 04 Kurov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ustanovuje: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, Prešov 080 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
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, Prešov 080 01, IČO: 50120727, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č. 1024/2020.

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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.
Prešov, 4. august 2020
Okresný súd Prešov dňa 4.8.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K061347
Spisová značka: 5OdK/318/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Tkáč, nar. 01.05.1969, trvale bytom 086 44 Kuková
84 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, 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

31

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Tkáč, nar. 01.05.1969, trvale bytom 086 44 Kuková 84,

II.
Lomnica,

ustanovuje správcu: Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, 059 52 Veľká

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. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka č. 1045/2020.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<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.
Okresný súd Prešov dňa 5.8.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K061348
Spisová značka: 4OdK/186/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Jaššová, nar. 20.02.1967, Grešova 2, 080 01
Prešov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Jaššová, nar. 20.02.1967, Grešova 2, 080 01 Prešov,

II.

ustanovuje: Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, Prešov 080 01, IČO: 42089301,

III.

vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, Prešov 080 01, IČO: 42089301, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 1033/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, 5. august 2020
Okresný súd Prešov dňa 5.8.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K061349
Spisová značka: 3OdK/182/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Grundza, nar. 25.06.1982, Zámočnícka 743/23, 068
01 Medzilaborce, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Juraj Grundza, nar. 25.06.1982, Zámočnícka 743/23, 068 01
Medzilaborce,
II.
080 01,

ustanovuje: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, Prešov

III.

vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, Prešov 080 01, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č. 1036/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 5.8.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K061350
Spisová značka: 3OdK/183/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Beáta Demková, nar. 09.09.1972, Chlmec 56, 067 41
Chlmec, podnikajúci pod obchodným menom Beáta Demková, IČO: 40574431, s miestom podnikania 06741 Chlmec
56, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Beáta Demková, nar. 09.09.1972, Chlmec 56, 067 41 Chlmec,
II.
50556533,

ustanovuje: M & L insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, Humenné 066 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
M & L insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, Humenné 066 01, IČO: 50556533, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1039/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.8.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K061351
Spisová značka: 3OdK/184/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Daňová, nar. 10.09.1983, Podskalka 5903/94, 066
01 Humenné, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
Humenné,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erika Daňová, nar. 10.09.1983, Podskalka 5903/94, 066 01

II.
35370556,

ustanovuje: JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, Bardejov 085 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, Bardejov 085 01, IČO: 35370556, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1040/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.8.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K061352
Spisová značka: 3OdK/185/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Jarková, nar. 09.02.1967, Čičava 201, 093 01
Čičava, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcela Jarková, nar. 09.02.1967, Čičava 201, 093 01 Čičava,

II.
50086316,

ustanovuje: JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, Humenné 06601, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

41

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

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 Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, Humenné 06601, IČO: 50086316, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1044/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 5.8.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K061353
Spisová značka: 2K/1/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: SOFOKLES, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Slovenská 40/I, Prešov 080 01, IČO: 31 705 049, o ustanovení správcu úpadcu, takto
rozhodol
ustanovuje za správcu úpadcu: RK Správca, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 069 Prešov, IČO:
47257041.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 5.8.2020
Mgr. Alena Paveleková, v z. sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K061354
Spisová značka: 38K/30/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť ANDRLE s. r. o.
v konkurze so sídlom Dr. I. Markoviča 2083/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 44 391 871, ktorého správcom je
Ing. Oľga Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu S1452, o odmene a
výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi Ing. Oľga Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1452 sa priznáva paušálna odmena vo výške 250,- eur a náhrada preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku
dlžníka vo výške 115,10 eur.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému
správcovi Ing. Oľga Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, značka správcu S1452, priznanú
odmenu vo výške 250,- eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 115,10 eura na účet správcu, a to z
preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 29/2019.
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 zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku
ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 5.8.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K061355
Spisová značka: 6K/7/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Monika Kavecká, nar. 08.08.1970,
bytom Dubová 6/32, 010 07 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie Moyzesova
939/46, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto

rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Monika Kavecká, nar. 08.08.1970, bytom Dubová 6/32, 010 07
Žilina, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, na Okresnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku,
bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
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 4.8.2020
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K061356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Javorský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 12, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1954
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/3/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/3/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca dlžníka týmto oznamuje, že nakoľko sa hnuteľný majetok úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu majetku a
zverejnený v Obchdonom vestníku č. 132/2017 dňa 12.07.2017, nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania, v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR prestal podliehať konkurzu.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

K061357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Javorský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 12, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1954
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/3/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/3/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 24.03.2017 vyhlásenia dlžníka z úvodného stretnutia a vlastného šetrenia
správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: František Javorský, nar. 02.12.1954, trvale
bytom Ševčenkova 12, 851 01 Bratislava zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

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

46

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

K061358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Korcová, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Révová 19, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1955
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/79/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/79/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca dlžníka týmto oznamuje, že nakoľko sa hnuteľný majetok úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu majetku a
zverejnený v Obchdom vestníku č. 132/2017 dňa 12.07.2017, nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového
konania, v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR prestal podliehať konkurzu.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

K061359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Korcová, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Révová 19, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1955
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/79/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/79/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 24.03.2017 vyhlásenia dlžníka z úvodného stretnutia a vlastného šetrenia
správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, v zmysle ust.
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1
ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: MUDr. Katarína Korcová, nar. 02.04.1955,
trvale bytom Révová 19, 811 02 Bratislava zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca

K061360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Korcová, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Révová 19, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1955
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/79/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/79/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Správca konkurznej podstaty úpadcu: MUDr. Katarína Korcová, nar. 02.04.1955, trvale bytom Révová 19, 811 02
Bratislava oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísaná nasledovná pohľadávka veriteľa:

Pasmanta, spol s r. o., Rezedova 5, Bratislava, IČO: 31 383 840
Pohľadávka zapísná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P1 Prihlásená suma 24 712,26 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

K061361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gažica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cerovská 10, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/79/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/79/2018
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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 30.11.2017, ďalej písomného vyjadrenia dlžníka zo dňa 29.03.2018
dlžníka, vyhlásenia dlžníka z úvodného stretnutia s dlžníkom a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Peter Gažica, nar. 21.08.1982, trvale bytom
Cerovská 10, 900 81 Šenkvice zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K061362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kocka, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družicová 3223/1, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1952
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/135/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/135/2018
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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 18.01.2018 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ing. Michal Kocka, nar. 06.01.1952, trvale
bytom Družicová 3223/1, 821 02 Bratislava zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K061363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaceková Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 19, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 4K/26/2013 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/26/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Č. správcu: 272
Č. spisu: 4K/26/2013 S272

Zápisnica
zo schôdze veriteľov zvolaná správcom
v zmysle § 34 ZKR č. 7/2005 Z. z.

Zvolanie schôdze veriteľov bolo v zmysle § 34 ZKR uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV134/2020, v ktorej
oznámenie obsahovalo:

miesto: kancelária správcu na Záhradníckej 68, 821 08 Bratislava, 1 posch.
dátum: 31.07.2020
čas:

11:00 hod.

predmet rokovania schôdze veriteľov: 1.)

Otvorenie schôdze veriteľov

1. Rozhodovanie o výmene správcu konkurznej podstaty
2. Záver

Prítomní:

1.)

Správca pre konkurzné konanie: JUDr. Viera Kubicová

1. Veritelia prihlásených pohľadávok: podľa prezenčnej listiny:

2.1. Ing. Stanislav Markus, Grosslingova 2452/15 811 09 Bratislava - prítomný
Totožnosť overená z občianskeho preukazu.
2.2. SR – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 06 Bratislava – nikto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K bodu 1. Správca konkurznej podstaty JUDr. Viera Kubicová otvorila schôdzu veriteľov a privítala prítomného
zástupcu veriteľa Ing. Stanislava Markusa s konštatovaním , že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná.

Bod 2. Správca konkurznej podstaty pristúpil k hlasovaniu o výmene správcu:

Prítomný veriteľ navrhol za nového správcu: JUDr Štefan Dedák, Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 81102
Bratislava, Slovensko, číslo správcu: S1406.

Správca vyzval prítomného veriteľa na uvedenie dôvodov navrhovaného odvolania správcu.

Veriteľ uviedol, že dôvodom je zaneprázdnenosť konkurzného správcu a prieťahy vo vybavovaní žiadostí veriteľa
o vyhotovenie čiastkového rozvrhu.

Správca uviedol svoje stanovisko: Správca si nie je vedomý žiadnych prieťahov v konaní, nakoľko postup správcu
je presne upravený procesnými pravidlami. Správca je toho názoru, že konkurz nie je možné skončiť vzhľadom
na stále prebiehajúce konanie na OS Bratislava III, pričom ide hlavne o prieťahy zo strany súdu, kedy súd
neprizval správcu do konania, zároveň správca obdržal zo súdu odvolanie veriteľa až po šiestich mesiacoch.
Nejde o jednoduchú situáciu, nakoľko správca nevie odhadnúť koľko budú trvať konania na súde. V súčasnosti
plynie lehota, uplynutím tejto lehoty správca pristúpi k vyhotoveniu čiastkového rozvrhu výťažku.

Správca dáva hlasovať o výmene správcu:
ZA 100 %
PROTI 0%

Za nového správcu bol zvolený JUDr. Štefan Dedák, Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 81102 Bratislava,
Slovensko, číslo správcu: S1406.

Veriteľ sa informuje ohľadom pohľadávok a celkového doposiaľ vymoženého majetku. Správca veriteľa
o uvedenom informuje.

Bod 3. Správca vyhlasuje schôdzu za skončenú.

Čas skončenia 11.15 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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 Bratislave 31.07.2020

Predseda schôdze veriteľov: JUDr. Viera Kubicová – správca konkurznej podstaty

K061364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Vangel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 2581/4A, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1974
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/4/2020 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/4/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 27. januára 2020 Okresný súd Bratislava I vydal uznesenie, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
– Andrej Vangel, nar. 15. novembra 1974, Nám. Hraničiarov 2581/4A, 851 03 Bratislava (ďalej len „dlžník“)
a ktorým bola spoločnosť BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, číslo
správcu: S1753, vymenovaná ako správca konkurznej podstaty dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 23/2020 dňa 4. februára 2020. Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok uplynula
dňa 21. marca 2020.

Správca týmto 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 oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bratislave, dňa 6. augusta 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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BT Insolvency k.s.
JUDr. Andrej Terem, komplementár

K061365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feldsam Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňová 2322 / 8, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/422/2020 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/422/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava v
úradných hodinách počas pracovných dní v časoch: od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese sídla, e-mailom: akpodhorska@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903 55 00 86.
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

K061366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feldsam Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňová 2322 / 8, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/422/2020 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/422/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s. pod č. SK9509000000005028334830, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

K061367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feldsam Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňová 2322 / 8, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/422/2020 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/422/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ES ANUNCIO DE PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA
CS OZNÁMENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
DA MEDDELELSE OM INDLEDNING
AF INSOLVENSBEHANDLING
DE MITTEILUNG ÜBER EIN INSOLVENZVERFAHREN
EN NOTICE OF INSOLVENCY PROCEEDINGS
ET MAKSEJÕUETUSMENETLUSE TEATIS
EL ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥOΤΗΤΑΣ
FR NOTE CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ
GA FÓGRA FAOI IMEACHTAÍ DÓCMHAINNEACHTA
HR OBAVIJEST O POSTUPKU U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI
IT AVVISO DI PROCEDURA D'INSOLVENZA
LV PAZIŅOJUMS PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRU
LT PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO BYLĄ
HU ÉRTESÍTÉS FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSRÓL
MT AVVIŻ TA' PROĊEDIMENTI TA' INSOLVENZA
NL KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE
PL POWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM
PT AVISO SOBRE PROCESSO DE INSOLVÊNCIA
RO NOTIFICARE PRIVIND PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ
SK OZNAM O INSOLVENČNOM KONANÍ
SL OBVESTILO O POSTOPKU V PRIMERU INSOLVENTNOSTI
FI ILMOITUS MAKSUKYVYTTÖMYYSMENETTELYSTÄ
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“), ako správca dlžníka: Vladimír Feldsam, nar. 26.03.1972, Jabloňová 2322/8, 821
05 Bratislava (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k. 27OdK/422/2020
zo dňa 17.07.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 147/2020 zo dňa 31.07.2020 bol vyhlásený
konkurz Dlžníka a za správcu Dlžníka bola ustanovená JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, značka správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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S1271, so sídlom Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava.
According to the Regulation of the European Parliament and Council of the European Union NO. 2015/848
dated 20th of May 2015 (hereinafter as “Regulation”), as a bankruptcy trustee of the Debtor: Vladimír
Feldsam, date of birth 26 Macrh 1972, Jabloňová 2322/8, 821 05 Bratislava (hereinafter only as „Debtor“) I
inform that by the decision of District court Bratislava I., reference: 27OdK/422/2020 of 17 July 2020
published in Commercial bulletin No.: 147/2020 of 31 July 2020 bankruptcy procedure was declared and
as bankruptcy trustee of the Debtor was appointed JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, No.: S1271,
address: Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava.
V súlade s ustanovením Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú
povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca, Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only as „BRA“)
the creditors of the Debtor have to register their claims in basic 45 days period from the day of the
bankruptcy procedure declaration in one original to the bankruptcy trustee, address: JUDr. Katarína
Podhorská Surkošová, bankruptcy trustee, Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava. The beginning of the period to
register claims in bankruptcy procedure is considered the day following the publication of decision of
bankruptcy procedure declaration in the Commercial bulletin.
V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·

·

meno/názov, poštovú adresu prípadne emailovú 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.

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:
·
·
·
·
·

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

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.
If the creditor delivers to the bankruptcy trustee registration form later, the registration form shall be
considered, however the creditor can not exercise the voting rights and other rights associated with the
registered claim. Creditors have right to register their claims until intention to set up such allocation is
published in the Commercial bulletin by the bankruptcy trustee.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada.
The registration of claim must be submitted on a prescribed registration form and must contain basic
essentials, otherwise the application is not considered in bankruptcy proceeding.
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 application the documents providing the information stated in application must be attached. A
creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim, or reasons why the claim is not covered in
accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
To the application of non-monetary claim must be attached an expert opinion determining the value of
non-monetary claim, otherwise the application shall not be considered.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected or amended.
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.
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.
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
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pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená.
In bankruptcy proceeding also such creditor applies his claim, which is against another person than
debtor, if the claim is secured by security right to property of debtor. Such creditor can be satisfied in
bankruptcy proceeding only from proceeds obtained by selling property, which secure his claim, whereas
voting rights at the creditors meeting may be exercised only to the extent to which the claim is likely to be
satisfied from the property, by which it is secured.
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.
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases
the thing for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. .
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly
applied to this creditors.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claims are applied in Euros. If the claim is not applied 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 applied 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.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
A creditor who does not have residence or registered office or branch company in Slovakia is obliged to
designate a representative for the delivery with residence or registration address in Slovak Republic and
notify the appointment of such a representative in writing to bankruptcy trustee, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial bulletin.
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

K061368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jana Hajdúchová (predtým Petrisková)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 114, 831 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1968
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu Ing. Jana Hajdúchová (predtým Petrisková),
dátum narodenia: 20.05.1968, trvale bytom Kubačova 21, 831 06 Bratislava - Rača (ďalej len „Úpadca“), so
súhlasom zástupcu veriteľov udeleným listom zo dňa 27.11.2017, týmto v súlade s ustanovením § 81 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“) vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 161/2017 pod značkou záznamu K023010 dňa
22.08.2017 ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku s poznámkou, že sa jedná
o nevyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“), nasledovný
majetok:
Opis vylúčených súpisových zložiek majetku:
Súpisová položka majetku por. č. 3: Nehnuteľnosť - pozemok, parc. reg. „C“, parc. č.: 11541/2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 173 m2, zapísaný na LV č. 5352 vedenom pred Okresným úradom
Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava III, obec: Bratislava – mestská časť Nové Mesto, k.ú.: Nové Mesto,
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu Úpadcu a jej manžela Ing. Ján Petriska, nar.: 17.08.1968, bytom: Bratislava –
Nové mesto: 11/1000; súpisová hodnota (aj mena): 1,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 4: Nehnuteľnosť – pozemok, parc. reg. „C“, parc. č.: 11541/3, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 874 m2, zapísaný na LV č. 5352 vedenom pred Okresným úradom
Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava III, obec: Bratislava – mestská časť Nové Mesto, k.ú.: Nové Mesto,
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu Úpadcu a jej manžela Ing. Ján Petriska, nar.: 17.08.1968, bytom: Bratislava –
Nové mesto: 11/1000; súpisová hodnota (aj mena): 1,- EUR.
(ďalej nehnuteľnosti uvedené vyššie pod por. č. 3 a por. č. 4 spolu ako „Nehnuteľnosti“).
Oznámenie správcu o udelení súhlasu zástupcu veriteľov s vylúčením Nehnuteľností zo Súpisu všeobecnej
podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku MS SR č. 246/2017 pod značkou záznamu K047633 dňa
28.12.2017.
Dôvod vylúčenia Nehnuteľností zo Súpisu všeobecnej podstaty: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III,
sp. zn. 44C/161/2017-103, zo dňa 20.01.2020, právoplatným dňa 30.07.2020, v právnej veci žalobcu: správca
Úpadcu proti žalovanému: Ing. Ján Petriska, nar. 17.08.1968, trvale bytom – Bratislava – Nové Mesto,
o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, súd prikázal Nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva
žalovaného (Ing. Ján Petriska), a to všetko v podiele 1/1 (I. výrok rozsudku) (ďalej len „Rozsudok“).
Nakoľko Nehnuteľnosti automaticky nadobudnutím právoplatnosti Rozsudku prestali podliehať konkurzu
vyhlásenému na majetok Úpadcu, pri vylúčení týchto súpisových zložiek majetku zo súpisu konkurznej podstaty
Úpadcu nemožno aplikovať ustanovenie § 81 ods. 3 až ods. 5 ZKR.
Dátum vylúčenia Nehnuteľností zo Súpisu všeobecnej podstaty: 06.08.2020
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K061369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mravíková Jozefa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 139/2, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1957
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/3/2020 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/3/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Pospíšil & Partners, k.s. s adresou kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca dlžníka Mravíková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

58

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

Jozefa, Športová 139/2, 90065 Záhorská Ves, narodená: 16.07.1957, v konkurznej veci vedenej Okresným súdom
Bratislava I., pod sp. zn. : 32OdK/3/2020, týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku oznamuje, že predmetný
konkurz sa k o n č í. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.
V Bratislave, dňa 06.08.2020
Pospíšil & Partners, k.s.
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár
Správca konkurznej podstaty

K061370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 2980/1, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1968
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/132/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/132/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Andrea Hríňová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Švec, nar. 01.03.1968, bytom: Hany
Meličkovej 2980/1, 841 05 Bratislava- Karlova Ves, občan SR, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len
„ZKR“), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty:
I.

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Por.č. Popis majetkovej hodnoty

1.

Súpisová
Deň
hodnota v
zapísania
Eur

Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný
podiel spoločníka vo výške 50% v spoločnosti
Pestates&Mauctions s.r.o. so sídlom Záhradnícka 15, 811
1.011,50
07 Bratislava, IČO: 45 880 484, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
75468/B, vklad na ZI predstavuje 2.500,- Eur

Dôvod
zapísania

Poznámka

Obchodná spoločnosť vykazuje podľa
účtovnej závierky za predchádzajúce
Vlastníctvo roky
obraty,
VI
k 31.12.2019
18.05.2020
dlžníka
predstavuje 2.023 Eur, majetok
spoločnosti predstavuje k 31.12.2019
sumu 4.981 Eur.

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

JUDr. Andrea Hríňová, správca

K061371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 2980/1, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1968
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/132/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/132/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Andrea Hríňová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Švec, nar. 01.03.1968, bytom: Hany
Meličkovej 2980/1, 841 05 Bratislava- Karlova Ves, občan SR, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len
„ZKR“), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do
oddelenej podstaty.
• žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

JUDr. Andrea Hríňová, správca dlžníka

K061372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Bánovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Vrakuňa -, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/99/2020 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/99/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 32OdK/99/2020 zo dňa 14.05.2020 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Radovan Bánovský, nar.
29.02.1968, Bratislava-Vrakuňa, 821 07 Bratislava.
Správca s poukazom na ustanovenie § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky:
·

veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215
759, s celkovou prihlásenou sumou vo výške 1.264,33 EUR,

JUDr. Marek Letkovský, správca

K061373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Hricová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Röntgenova 1184/20, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/424/2020 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/424/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eduard Veterník, správca dlžníka Alena Hricová, nar. 15.12.1979, Röntgenova 1184/20, 851 01 Bratislava
oznamuje, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.30 do 15.30 hod. Termín si
je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0907 894 676 alebo prostredníctvom e-mailu na
adrese: judr.veternik@gmail.com .
JUDr. Eduard Veterník, správca

K061374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Hricová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Röntgenova 1184/20, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/424/2020 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/424/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eduard Veterník, správca dlžníka Alena Hricová, nar. 15.12.1979, Röntgenova 1184/20, 851 01 Bratislava,
týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok iných veriteľov je možné skladať na bankový
účet vedený vo VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Páričkova, číslo účtu SK05 0200 0000 0054 5784 2112, pričom
variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname pohľadávok. Do zoznamu pohľadávok je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok je potrebné vopred dohodnúť telefonicky
na t.č. : 0907 894 676 alebo e-mailom na adrese judr.veternik@gmail.com.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Eduard Veterník, správca

K061375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Rybár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 1388/47, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/117/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/117/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Mária Veterníková, správca dlžníka Matúš Rybár, nar. 06.08.1979, trv. byt. Dukelská 1388/47, 900 01
Modra týmto oznamuje, že na základe zoznamu majetku dlžníka, ktorý tvorí súčasť návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyhlásenia dlžníka zo dňa 16.07.2020 a vykonaného ďalšieho šetrenia nezistil žiaden majetok dlžníka,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR), konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167t ods 1 ZKR oznamuje, že konkurz končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Matúš Rybár, nar. 06.08.1979, trv. byt.
Dukelská 1388/47, 900 01 Modra zrušuje.
JUDr. Mária Veterníková, správca

K061376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hóbor Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlbinná 12532 / 7B, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/242/2019 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/242/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty
Mgr. Petra Muroňová, so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, ako správca úpadcu Richard Hóbor,
Hlbinná 12532/7B, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, narodený: 03.04.1969, týmto v zmysle ust. § 167u
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.
Do zoznamu nákladov konkurzu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Zelená 2, 811 01 Bratislava.
Termín na nahliadnutie do zoznamu nákladov konkurzu možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č. 0917
746 924.
S pozdravom

Mgr. Petra Muroňová, správca

K061377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Huťa Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 20367 / 15E, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/96/2020 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/96/2020
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Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 27.5.2020, č.k. 32OdK/96/2020, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č.107/2020 zo dňa 5.6.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Peter Huťa, nar.:
7.2.1968, Majerská 20367/15_E, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Slovenská republika.
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca do 60 dní od
vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé
doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje vo veci konkurzu na majetok dlžníka Peter Huťa, nar.: 7.2.1968, Majerská 20367/15_E,
821 07 Bratislava – Vrakuňa, Slovenská republika, že nebol zistený žiaden majetok úpadcu, ktorý by podliehal
konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
správca

K061378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Bánovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Vrakuňa -, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/99/2020 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/99/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 32OdK/99/2020 zo dňa 14.05.2020 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Radovan Bánovský, nar.
29.02.1968, Bratislava-Vrakuňa, 821 07 Bratislava.
V zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiadny majetok, ktorý by tvoril konkurznú podstatu podľa §
167h ZKR.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K061379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Mravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 8, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/17/2017 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/17/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por.

súpisová

typ súpis. zložky popis súpisovej zložky

spoluvl. podiel
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iná majetková
hodnota
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hodnota (EUR) úpadcu

zrážka z iného príjmu úpadcu (starobný dôchodok) v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý exekúciou (§ 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac
06/2020
zrážka z iného príjmu úpadcu (starobný dôchodok) v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý exekúciou (§ 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac
07/2020

56,86

1/1

55,32

1/1

JUDr. Marek Letkovský, správca

K061380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schvarc Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 3215 / 27, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/83/2020 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/83/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE č. 1 – 1. kolo
Správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Schvarc, nar. 08.05.1979, trvale bytom Topoľčianska 3215/27,
85105 Bratislava - Petržalka týmto 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 vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania – VPK č. 1 na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Hnuteľné veci
popis hnuteľnej rok
veci
výroby
IPHONE 5

neznáme

Spolu súpisová hodnota

stav opotrebovanosti

VIN č.

Ev. č.

hodnota v
€

miesto kde sa vec nachádza

Používaný, funkčný – bez
Topoľčianska
3215/27,
632SW3BYDTWF neznáme
vážnejších vád
Bratislava - Petržalka
100,00,- €

85105

100,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Na vyžiadanie je možné zaslať fotografie predmetného mobilného telefónu. V prípade záujmu o fotografie prosím
kontaktujte správcu e-mailom: michal.urban65@gmail.com
Príslušenstvo: nabíjačka
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku).
2. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Mgr.
Michal Urban, Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava v zalepených obálkach s označením: „PONUKA VPK č. 1 27OdK/83/2020 – NEOTVÁRAŤ“.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
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záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
b. bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
c. dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba;
d. špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (IPHONE 5);
e. výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu;
f. číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
cenu neúspešnému záujemcovi;
g. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania;
h. podpis záujemcu
4. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
5. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK74
0200 0000 0026 4656 1359, vedený v Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická
osoba-nepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu
(poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zaloha Schvarc“. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
6. Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu
cenu včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
7. Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0907 518 861 alebo e-mailom:
michal.urban65@gmail.com, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.
8. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
9. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O
vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
10. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
11. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
12. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť Kúpnu
zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie Kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote Kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Mgr. Michal Urban
správca
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K061381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z písomného hlasovania veriteľského výboru
Konkurzné konanie:
Úpadca:
IČO:

RELCO s.r.o. v konkurze, so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra
36 541 818

Súd vedúci konanie:

Okresný súd Bratislava I

Sp. zn.:

8K53/2015

Priebeh hlasovania veriteľského výboru:
Predseda veriteľského výboru v elektronickej forme vyzval členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili k žiadosti
správcu konkurznej podstaty I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu RELCO s.r.o. v konkurze,
so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 541 818 o udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu
majetku zaradeného do všeobecnej podstaty podľa ustanovenia § 81 ZKR.
Odvolaný správca konkurznej podstaty zapísal do súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu zverejneným
v Obchodnom vestníku č. OV 153/2016 dňa 09.08.2016 nasledovnú pohľadávku Úpadcu:
„Rozsudok Okresného súdu Dolný Kubín č.k. 8C 19/2013-134 zo dňa 23.09.2014 v spojení s Rozsudkom
Krajského súdu v Žiline č.k. 9Co 1089/201 zo dňa 16.04.2015, na zaplatenie 19.916,35 EUR s príslušenstvom
(ďalej len „Rozsudok“), súpisová hodnota majetku: 19.916,35 EUR (ďalej len „Pohľadávka“).“
Správca konkurznej podstaty preskúmal zapísaný majetok a zistil, že:
1/ Pohľadávka je predmetom exekučného konania vedeného Mgr. Konečným, súdnym exekútorom v Dolnom
Kubíne, pod spis. zn. EX 81/2015, 5Er 228/2015, vo veci oprávneného SUN TRADE s.r.o. so sídlom Zlatovská
27, TRIFIN s.r.o., so sídlom Nám. SNP 7, Trenčín, IČO: 36 323 110 proti povinným: 1/ Juraj Bednár, bytom
Istebné 7, a 2/ Jaroslava Bednárová, Istebné, o vymoženie 19.916,35 EUR;
2/ Pohľadávka bola ešte pred vyhlásením konkurzu postúpená na 3. osobu, a to spol. SUNTRADE, s.r.o.,
ktorá za postúpenie zaplatila odplatu 20.000,- EUR.
Členom veriteľského výboru bola žiadosť správcu konkurznej podstaty úpadcu doručená predsedom veriteľského
výboru (členovi veriteľského výboru Tatra banka, a.s. a členovi veriteľského výboru VšZP), a teda všetci členovia
veriteľského výboru mali možnosť oboznámiť sa s jej obsahom.
Predseda VV SK, a.s. a členovia VV Tatra banka, a.s. a VšZP zaujali k žiadosti nasledovné spoločné
stanovisko:
Z informácií a podkladov zistených správcom úpadcu vyplýva, že predmetná pohľadávka v čase vyhlásenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu na úpadcu už nebola majetkom úpadcu a nakoľko príslušné orgány rozhodujú iba o majetku , ktorý má
patriť , resp. patrí do konkurznej podstaty, čo v danom prípade nie je, veriteľský výbor má za to, že v danej veci
nie je možné postupovať v zmysle § 81 ZKR .
V zmysle § 76 ods. 3 ZKR je správca povinný súpis pravidelne aktualizovať. Každú zmenu súpisu je správca
povinný najneskôr do 10 dní od vykonania zmeny zverejniť v Obchodnom vestníku. Z predmetného zákonného
ustanovenia vyplýva, že zverejnením súpisu v Obchodnom vestníku sa obsah súpisu nefixuje, ale správca je
povinný súpis pravidelne aktualizovať, t.j. dopĺňať o novoobjavený majetok, alebo vyraďovať z neho majetok ktorý
tam nepatrí, čo je v danom prípade.
S poukazom na vyššie uvedené Veriteľský výbor má zato, že v predmetnej veci má iba správca oprávnenie
rozhodnúť o vylúčení predmetnej pohľadávky z konkurznej podstaty.
Uznesenie:
Veriteľský výbor neudeľuje správcovi úpadcu RELCO s.r.o. v konkurze, so sídlom Okružná 3239, 900 01
Modra, IČO: 36 541 818 súhlas s vylúčením majetku úpadcu – „Rozsudok Okresného súdu Dolný Kubín
č.k. 8C 19/2013-134 zo dňa 23.09.2014 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Žiline č.k. 9Co 1089/201
zo dňa 16.04.2015, na zaplatenie 19.916,35 EUR s príslušenstvom, súpisová hodnota majetku: 19.916,35
EUR.“ - zo súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. OV 153/2016 dňa 09.08.2016 pod značkou záznamu K018415. “
Veriteľský výbor má zato, že v predmetnej veci má iba správca oprávnenie rozhodnúť o vylúčení
predmetnej pohľadávky z konkurznej podstaty.
Hlasovanie veriteľského výboru za prijatie uznesenia:
Za:

3 (Tatra banka, a.s., VšZP, SK, a.s.)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

V Bratislave, dňa 3.8.2020
Slovenská konsolidačná, a.s., predseda veriteľského výboru

K061382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hutník Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/168/2020 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/168/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní úpadcu: Jozef Hutník, nar. 25.07.1969, Miestny úrad Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava, č.k. 32OdK/168/2020, 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.
V Bratislave dňa 06.08.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K061383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu RELCO s.r.o. v konkurze, so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 541 818, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72940/B (ďalej len „Úpadca“) podľa
ustanovenia § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu
zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV 153/2016 dňa 09.08.2016 pod značkou záznamu K018415
nasledovnú pohľadávku Úpadcu: Rozsudok Okresného súdu Dolný Kubín č.k. 8C 19/2013-134 zo dňa 23.09.2014
v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Žiline č.k. 9Co 1089/201 zo dňa 16.04.2015, na zaplatenie 19.916,35
EUR s príslušenstvom, súpisová hodnota majetku: 19.916,35 EUR (ďalej len „Pohľadávka“).“
Dôvodom vylúčenia Pohľadávky zo súpisu všeobecnej podstaty je skutočnosť, že Pohľadávka bola ešte pred
vyhlásením konkurzu na Úpadcu postúpená na 3. osobu, a to na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa
02.12.2015 uzatvorenej medzi spol. TRIFIN, s.r.o. (právnym predchodcom Úpadcu) ako postupcom a spol. SUN
TRADE s.r.o. so sídlom Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, IČO: 46 187 707 ako postupníkom, ktorá za postúpenie
Pohľadávky zaplatila odplatu. Pohľadávka preto nepodlieha konkurzu v zmysle ustanovenia § 67 ZKR a nemala
byť ani zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty.
Z uvedeného dôvodu vylúčená Pohľadávka nepodlieha režimu ustanovenia § 81 ods. 3 až 5 ZKR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K061384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOM line spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viedenská cesta 7 / 0, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 396 399
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/1/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/1/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
č. 002/2020

Označenie dražobníka:

LEGATOs Recovery k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mierová 650/56
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Slovenská republika
IČO: 47 256 184
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1508/B
zastúpená: Mgr. Zuzana Gregáňová, komplementár

Navrhovateľ dražby:

LEGATOs Recovery k.s.

Mierová 650/56
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Slovenská republika
IČO: 47 256 184
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1508/B
zastúpená: Mgr. Zuzana Gregáňová, komplementár

Dátum konania dražby:

09.09.2020

Čas otvorenia dražby: 11:00 hod

Miesto konania dražby:

V zasadacej miestnosti Hotela Kerling, Dolná 12, 96901 Banská Štiavnica

Kolo dražby:

1. dražba

Označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby je:
- pozemok parcela registra "C" č.382/4 o výmere 17171 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
zapísaná na liste vlastníctva č.716, katastrálne územie Dolné Rykynčice, obec Rykynčice, okres Krupina (ďalej
len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosť sa nachádzaj v obci Rykynčice (k. ú. Dolné Rykynčice), okres Krupina v jeho okrajovej časti a sú
využívané ako prístupový pozemok k hospodárskym budovám a pivniciam, ktoré sa na ňom nachádzajú.
Rykynčice majú cca 280 obyvateľov. V obci je základná občianska vybavenosť.
Miesto je nie zaťažené negatívnymi vplyvmi. Realitný trh je v oceňovanej časti obce slabý, ponuka prevažuje nad
dopytom. Využitie takéhoto pozemku je otázne. Niektoré jeho okrajové časti by mohli byť využiteľné na výstavbu
rodinných domov, alebo iných stavieb. Hospodárske stavby s cudzími vlastníkmi umiestnené na pozemku
význačne obmedzujú využitie 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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Opis stavu predmetu dražby:
Pozemok sa nachádza v okrajovej časti obce Rykynčice, v rámci zastavanej plochy obce. Prístupný je po
spevnenej asfaltovej komunikácii. Z dvoch strán je pozemok lemovaný spevnenými cestami. Pozemok je
trojuholníkového tvaru s množstvom menších parciel bez listu vlastníctva, ktoré ho prerušujú a tým predmetná
parcela netvorí kompaktný celok. Na spomínaných menších parcelách sú postavené staré hospodárske budovy,
ktoré sú v rôznom stupni opotrebovania, väčšina z nich je užívaniaschopná. Na pozemku sú aj pivnice, vyhĺbené
do protiľahlého kopca a parcela slúži ako prístupový pozemok k nim. Toto je zohľadnené aj v koeficiente
redukujúcich faktorov. Využitie takéhoto pozemku je otázne. Niektoré jeho okrajové časti by mohli byť využiteľné
na výstavbu rodinných domov, alebo iných stavieb.
Z inžinierskych sietí sa v blízkosti nachádzajú rozvody NN, cez pozemok vedie vodovod. Pozemok je zväčša
zatrávnený, s časti zarastený rôznymi porastami od kríkov až po stromy.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., oznamuje o začatí realizácie zmluvného záložného práva formou
dobrovoľnej dražby na CKN parc. č. 382/4 - P 152/2015 zo dňa 7.12.2015-zap. do KN dňa 9.12.2015-pvz. 93/15
Uznesením Okresného súdu Bratislava I 8K 1/2017 bol vyhlásený konkurz na nehnuteľnosť: KNC parc. č. 384/2,
správcom konkurznej podstaty je LEGATOs Recovery k.s., Bratislava, IČO 47256184 v prospech Slovenská
záručná a rozvojová banka a. s. Bratislava, IČO 00682420 - P 112/2018 z 19.11.2018 do KN zapísané
20.11.2018 - 65/18
ČASŤ C: ŤARCHY
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 80645-2011 v prospech oprávneného Slovenská záručná a
rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava zriaďuje záložné právo na nehnuteľnosti a to CKN parc.
č. 382/4- Záložná zmluva zo dňa 12.1.2012- V 990/2011- pvz.2/12
Zmluva o zriadení záložného práva č. 113136-2013 v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.
Bratislava, IČO:00682420 na nehnuteľnosť: - parc. č. 382/4, V920/13 z 20.8.2013 - 30/13
Daňový úrad Bratislava vydáva rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č.
100355523/2017 na nehnuteľnosť: KNC parc. č. 382/4 - P 51/2017 z 3.4.2017 do KN zapísané 4.4.2017 - 13/17
Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti 100765791/2017 - Z 587/2017 z 5.4.2017 do KN zapísané 10.5.2017 19/17

Ohodnotenie predmetu dražby:
Číslo znaleckého posudku: 81/2019
Meno znalca: Ing. Peter Villant
Dátum vyhotovenia: 06.05.2019
Všeobecná hodnota: 29 900,00 €

Najnižšie podanie:

29 900,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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200,00 €

Výška dražobnej zábezpeky:

6 000,00 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK34 0200 0000 0034 2449 6453 vedený v VÚB a.s. VS:
0022020,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese LEGATOs Recovery k.s., Karadžičová 8/A, 821 08
Bratislava, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti
(účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou
prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane
vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice
o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

Lehota na zloženie:

Do otvorenia dražby

Spôsob vrátenie dražobnej zábezpeky:
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie
bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného
odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet
dražobníka č. IBAN SK34 0200 0000 0034 2449 6453 vedený v VÚB a.s. VS: 0022020. Dražobná zábezpeka sa
vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Účastník dražby:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2020 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:
Obhliadka 1: 18.08.2020 o 11:00 hod
Obhliadka 2: 20.08.2020 o 11:00 hod

Organizačné opatrenia:
Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom,
najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0905 895 510.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo
iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby
spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
Mgr. Debnárová Katarína, notár so sídlom: Nám. sv. Trojice 9, 969 01 Banská Štiavnica

Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez
zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu
o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno
vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba
odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť
sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ
alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s
odovzdaním predmetu dražby
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Poučenie:
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; 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.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T
tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať
riadnu obhliadku predmetu dražby.

Za Dražobníka:

Za Navrhovateľa:

V Bratislave, dňa 05.08.2020

V Bratislave, dňa 05.08.2020

______________________________________

__________________________________

LEGATOs Recovery k.s.

LEGATOs Recovery k.s.

Mgr. Zuzana Gregáňová, komplementár

Mgr. Zuzana Gregáňová, komplementár
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K061385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Esztergályos Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vŕbová 8594 / 2, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/57/2019 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/57/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA (OZNAM O PREDAJI MAJETKU PODLIEHAJÚCEMU KONKURZU)

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

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

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

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

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

V Bratislave dňa 08.06.2020

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca dlžníka
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K061386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hriadkach 51, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 722 219
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/24/2017 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/24/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Pohľadávka veriteľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
4.915,98 Eur.
Dátum zápisu pohľadávky veriteľa do zoznamu pohľadávok úpadcu: 07.08.2020

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K061387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO:
35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 9: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 110,04 Eur.
Dátum zápisu pohľadávky veriteľa do zoznamu pohľadávok úpadcu: 07.08.2020
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K061388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Janicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoporňa 1492, 925 52 Šoporňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/201/2020 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/201/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu Ing. Lenka Janicová, nar. 11.08.1989, Šoporňa 1492, 925 52 Šoporňa
v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
ZVEREJŇUJE SÚPIS MAJETKU VŠOBECNEJ PODSTATY DLŽNÍKA:
Por.č. 1
Súpisná položka majetku: Pozemky – parcely registra „C“ a parcely registra „E“ v obci Šoporňa, katastrálne
územie Šoporňa, okres Galanta, vo vlastníctve dlžníka, v podiele 19/9876-in.
Parcely sú v užívaní Pozemkového spoločenstva Šoporňa 1, so sídlom Šoporňa 1179, 925 52 Šoporňa, IČO:
37847261 a sú zapísané na Liste vlastníctva č. 4687 pre obec a k.ú. Šoporňa.
Por.č. 2
Súpisná položka majetku: Pozemok
Druh pozemku: záhrada; výmera: 456m2; obec: Šoporňa; názov katastrálneho územia: Šoporňa; okres: Galanta;
číslo LV: 2314; parcelné číslo: 1044/100; register: „E“; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/84-ina; štát: Slovensko.
Por.č. 3
Súpisná položka majetku: Pozemok
Druh pozemku: záhrada; výmera: 4m2; obec: Šoporňa; názov katastrálneho územia: Šoporňa; okres: Galanta;
číslo LV: 2314; parcelné číslo: 1044/200; register: „E“; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/84-ina; štát: Slovensko.
Por.č. 4
Súpisná položka majetku: Pozemok
Druh pozemku: záhrada; výmera: 363m2; obec: Šoporňa; názov katastrálneho územia: Šoporňa; okres: Galanta;
číslo LV: 582; parcelné číslo: 438/2; register: „C“; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 18/48-in; štát: Slovensko.
Por.č. 5
Súpisná položka majetku: Pozemok
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Druh pozemku: orná pôda; výmera: 76m2; obec: Vinohrady nad Váhom; názov katastrálneho územia: Vinohrady
nad Váhom; okres: Galanta; číslo LV: 1405; parcelné číslo: 2890; register: „E“; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/6ina; štát: Slovensko.
Por.č. 6
Súpisná položka majetku: Pozemok
Druh pozemku: vinica; výmera: 3276m2; obec: Vinohrady nad Váhom; názov katastrálneho územia: Vinohrady
nad Váhom; okres: Galanta; číslo LV: 1405; parcelné číslo: 2891/1; register: „E“; spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/6-ina; štát: Slovensko.
Por.č. 7
Súpisná položka majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; výmera: 4320m2; obec: Vinohrady nad Váhom; názov katastrálneho územia:
Vinohrady nad Váhom; okres: Galanta; číslo LV: 1405; parcelné číslo: 2891/2; register: „E“; spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/6-ina; štát: Slovensko.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K061389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Müllerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 119/75, 925 28 Pusté Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1965
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/45/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/45/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, zapísaný v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Jana
Müllerová, nar. 22.06.1965, Hlavná 119/75, Pusté Úľany (ďalej len „Úpadca“) v súlade s ust. § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
3. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 211/2017 zo dňa 06.11.2017 pod položkou K036248.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a

slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony

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

78

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 25OdK/45/2017 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním navrhovanej kúpnej ceny najneskôr v
deň podania ponuky na účte IBAN č.: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať
nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny za odkúpenie majetku na č. účtu: SK38 1111 0000 0012 9729
1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania, súhlasí so vzorom Kúpnej
zmluvy a prijíma ich podpísané oprávnenou osobou
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca
záujemcomuhradenú kúpnu cenu za odkúpenie majetku

v

prípade

neúspechu

záujemcu

poukáže

2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.

3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca za prítomnosti
zástupcu veriteľov žrebom vylosuje víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom a následne zástupcom veriteľov. Víťaza ponukového konania správca zároveň emailom vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Kúpnej zmluvy so
správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší
záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Šali, dňa 06.08.2020
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K061390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tabara Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 4721 / 20, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/179/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/179/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správkyňa dlžníka po prešetrení majetkových pomerov dlžníka týmto oznamujem, že vo veci konkurzu na majetok
dlžníka Róbert Tabara, nar. 30.07.1979, trvale bytom Komenského 4721/20, 921 01 Piešťany, nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu.
V Piešťanoch dňa 06.08.2020
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K061391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madigar Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Martina 1716 / 9, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/179/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/179/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp. zložka č. 1
hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo zn. Renault Marea Weekend, rok výroby 1996, farby modrá metalíza,
EČV: TO180 EA, nepojazdné, bez platnej STK a EK
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
súpisová hodnota: 100,00€

K061392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Honza Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 336 / 14, 920 03 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/142/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/142/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania – hnuteľný majetok
Správkyňa dlžníka Pavol Honza, nar. 11.06.1963, trvale bytom Mlynská 336/14, 920 03 Hlohovec - Šulekovo,
týmto podľa ust. §167p ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
vyhlasujem I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej
podstaty zverejnenom dňa 20.07.2020 v Obchodnom vestníku č. 138/2020 ako:
• súpisová zložka č. 1: strelná zbraň: Guľovnica opakovacia zn. A. Uberti, kaliber: 38 special, výr. č. 97397, typ:
WINCHESTER 1866, rok výroby neznámy, stav: zachovalá, v hodnote 400,- €;
• súpisová zložka č. 2: strelná zbraň: Malokalibrovka opakovacia zn. Henry, kaliber: 22 long rifle, výr. č.
428112H, typ: HENRY H 001, rok výroby neznámy, stav: opotrebovaná, v súpisovej hodnote 150,- €;
• súpisová zložka č. 3: strelná zbraň: Revolver zn. A. Uberti, kaliber: 357 magnum, výr. č. J00828, typ: S.A.A
/colt/, rok výroby neznámy, stav: opotrebovaná, v súpisovej hodnote 80,- €;
• súpisová zložka č. 4: strelná zbraň: Revolver zn. A. Uberti, kaliber: 38 special, výr. č. J20448, typ: 1873
CATTLEMAN, rok výroby neznámy, stav: zachovalá, v súpisovej hodnote 150,- €;
• súpisová zložka č. 5: strelná zbraň: Perkusný revolver zn. F.LLI PIETTA, kaliber: 36, výr. č. 322318, typ: 1851
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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NAVY, rok výroby neznámy, stav: opotrebovaná, v súpisovej hodnote 30,- €;
• súpisová zložka č. 6: strelná zbraň: Perkusný revolver zn. F. LLI PIETTA, kaliber: 44, výr. č. R263097, typ:
Remington, rok výroby neznámy, stav: opotrebovaná v súpisovej hodnote 30,- €;
• súpisová zložka č. 7: strelná zbraň: Broková dvojka, kaliber: 12/12 výr. č. 1090350, typ: ZP 47, rok výroby cca
1990, stav: opotrebovaná, v súpisovej hodnote 50,- €.

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 21.08.2020 do 15.00 hod. poštou alebo osobne na
adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu JUDr. Barbora Volárová so sídlom Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 25OdK/142/2020 Honza - neotvárať“.
1. Ponuka musí obsahovať:
- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (spolu s predloženou kópiou občianskeho preukazu), príp.
obchodné meno, sídlo, IČO (spolu s predloženou kópiou živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra),
doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na účet správcu, podpis záujemcu, vyhlásenie, že záujemca nemá voči
dlžníkovi žiadne záväzky, špecifikáciu majetku podľa čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny. Záujemca
uvedie číslo účtu, na ktorý správca zašle späť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak ponuka
bude správcom vyhodnotená ako neúspešná, resp. sa na ňu nebude prihliadať.
2. Predkladateľ cenovej ponuky musí predložiť spolu s cenovou ponukou aj kópiu zbrojného preukazu alebo
zbrojnej licencie. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy s víťazom ponukového konania je platné
nákupné povolenie podľa osobitného predpisu (zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v
znení neskorších predpisov). Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu
predaja musí byť aj úradne osvedčená kópia zbrojného preukazu záujemcu alebo zbrojnej licencie
záujemcu.
3. Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet
správcu vedený v Raiffeisen banke, IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590 pod VS: 251422020, pričom
doklad o jej zložení musí byť prílohou písomnej ponuky.
4. Na ponuku záujemcu bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
5. Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii
a všetky ostatné administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať
kupujúci.
6. Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú
súpisovú zložku predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje
svoj súhlas byť viazaný podmienkami tohto ponukového konania ako aj súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov.
7. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk, pričom o výsledku
ponukového konania upovedomí len úspešného záujemcu. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný
záznam. Záujemcu, ktorého záväzná ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 dní.
8. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie
v stave, v akom stojí a leží, na vlastné náklady.
9. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom
označený bankový účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky v prípade, ak s odbornou starostlivosťou
posúdi, že predložené ponuky sú nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane
nízka.
V Piešťanoch dňa 06.08.2020
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka
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K061393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sasinkova 1427/22, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/124/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/124/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/124/2020-12 zo dňa 14.05.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Iveta Janková, nar. 21.10.1967, trvale bytom Sasinkova 1427/22, 908 51 Holíč, dlžník bol
zbavený všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru Volárovú so sídlom
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2020 dňa 21.05.2020.
Ako správkyňa dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa končí, nakoľko na základe výsledku prešetrenia majetkových
pomerov správkyňou dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Iveta Janková, nar. 21.10.1967, trvale bytom
Sasinkova 1427/22, 908 51 Holíč, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/124/2020 zrušuje.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K061394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vratko Vedrödy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 286, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/13/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/13/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie
Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Vratko Vedrödy, nar. 15.08.1978, trvale bytom 925
51 Šintava 286, štátny občan SR, podnikajúci pod obchodným menom Vratko Vedrödy, IČO: 40 898 270, 925 51
Šintava 286, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou
25OdK/13/2019, týmto oznamuje, že v zmysle ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súpisovú zložku majetku
ev. č. 1:
Evidenčné
číslo
1.

Hnuteľné veci
Popis hnuteľnej veci
Motorové vozidlo PEUGEOT 306
GA116EP

Výrobné číslo/ Evidenčné číslo

Stav

Súpisová hodnota

VIN: VF37EDJYE32084550

Vozidlo je nepojazdné

200,- EUR

zapísanú v Súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 67/2019 zo dňa
04.04.2019, sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní a prestáva podliehať 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

83

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

V Šamoríne, dňa 06.08.2020
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K061395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Tornyai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1941/5, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.9.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/344/2019 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/344/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I. Všeobecná časť

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 28OdK/344/2019 zo dňa 3.12.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Marcel Tornyai, nar. 4.9.1971, bytom 927 05 Šaľa – Veča, Slnečná 1941/5. Okresný súd Trnava
ďalej uvedeným uznesením rozhodol, že 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.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Václava Sosnu, so sídlom
kancelárie: Námestie slobody č. 2, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 237/2019 dňa 9.12.2019. Účinky vyhlásenia
konkurzu na majetok dlžníka nastali dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku, t.j. dňa 10. decembra 2019.
Správca po ustanovení do funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka na základe vyššie citovaného uznesenia
Okresného súdu Trnava začal vykonávať svoju funkciu. Správca prijímal doručené prihlášky veriteľov, vyhotovil
súpis majetku podstát, zostavil zoznam pohľadávok, speňažoval a zabezpečoval majetok dlžníka.
Do konkurzu sa prihlásili traja veritelia, ktorí si prihlásili celkovo pohľadávky vo výške 10.942,80 eur. Prihlásení
veritelia mali postavenie nezabezpečených veriteľov.
Majetok dlžníka pozostával zo všeobecnej podstaty a to nehnuteľnosti v celkovej súpisovej hodnote 2.790,00 eur.
Správca v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 146/2020 z 30.7.2020
oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

II. Rozvrhová časť

A. Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty

Do konečného rozvrhu výťažku boli zaradené jednotlivé výťažky zo speňaženia a zabezpečenia majetku dlžníka
celkovo vo výške 1.611,00 eur. Ide o nasledujúce súpisové zložky majetku:
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1. Výťažok zo speňažovania nehnuteľnosti dlžníka zapísanej v súpise všeobecnej podstaty ako súpisové
položky č. 1 vo výške 1.611,00 eur (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 28/2020 zo dňa
11.2.2020).

B. Náklady konkurzu

V priebehu konkurzného konania vznikli náklady konkurzu v celkovej výške 487,14 eur. Náklady konkurzu tvoria
jednotlivé položky a to:
1.
2.
3.
4.

Odmena správcu z výťažku: 229,14 eur
Súdny poplatok (0,2% z 1.611,00 eur): 3,00 eur
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie (8 x 30,00 eur): 240,00 eur
Náklady na ukončenie konania (bankové poplatky, poštovné): 15,00 eur

Odmena správcu konkurznej podstaty bola určená podľa § 20 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení platnom pre toto
konkurzné konanie, podľa ktorej za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo
nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou
zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16%,
b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15%,
c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14%,
d) zo sumy výťažku nad 3.330 eur 13%,
e) zo sumy výťažku nad 33.330 eur 12%,
f) zo sumy výťažku nad 333.330 eur 3%,
g) zo sumy výťažku nad 3.333.330 eur 1%.
Výpočet odmeny správcu zo speňaženia súboru nehnuteľných vecí je nasledovný:
- 16 % z 30 eur = 4,80 eur,
- 15 % z 330 – 30 (t.j. 300) = 45,00 eur
- 14 % z 1.611 – 330 (t.j. 1281) = 179,34 eur
Výška odmeny tak bola zákonne určená vo výške 229,14 eur.

C. Výťažok na uspokojenie veriteľov

Suma určená na konečné uspokojenie veriteľov dlžníka predstavuje rozdiel celkového výťažku, získaného
speňažovaním všeobecnej podstaty a nákladov konkurzu, t.j. 1.611,00 – 487,14 eur = 1.123,86 eur.
Celková suma prihlásených pohľadávok veriteľov proti všeobecnej podstate predstavuje sumu vo výške 10.942,80
eur. Uspokojenie veriteľov je na úrovni 10,2 % na každú prihlásenú a zistenú pohľadávku, čo do výšky, právneho
dôvodu a poradia.
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Pre jednotlivých veriteľov preto správca navrhuje nasledovný rozvrh výťažku (vypočítaný ako súčin sumy
zistených pohľadávok veriteľa a koeficientu 0,102703147, ktorý je vypočítaný ako podiel sumy určenej na konečné
uspokojenie veriteľov a celkovej sumy zistených pohľadávok):

Poradové číslo v ZP
1.
2.
3.
Spolu

Veriteľ
Ján Cedula
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.

Zistená suma (eur)
9.329,85
726,29
886,66
10.942,80

Pomer uspokojenia
10,2%
10,2%
10,2%
10,2%

Rozsah uspokojenia (eur)
958,21
74,59
91,06
1.123,86

III. Záver
Správca týmto vyzýva veriteľov, aby oznámili poštou na adresu kancelárie správcu, prípadne elektronicky na
sosna@stonline.sk, svoje zúčtovacie údaje – čísla bankových účtov vo formáte IBAN a variabilný symbol, na ktoré
sa v súlade so schváleným konečným rozvrhom výťažku poukážu príslušné sumy výťažkov.

JUDr. Václav Sosna
správca

K061396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 1020/78, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/116/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/116/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36OdK/116/2019 na majetok dlžníka:
Vojtech Kovács, nar. 07.04.1961, trvale bytom Bratislavská 1020/78, 932 01 Veľký Meder, JUDr. Erik Bilský, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477, správca konkurznej
podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), týmto
oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa § 167l ods. 1 prvá veta ZKR „Veriteľ (§166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477
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K061397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Madaraszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava Trnava, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/221/2020 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/221/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Miriam Šefčíková, PhD. so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, Trnava - správca v konkurznom konaní na
majetok dlžníka Katarína Madaraszová, narodená 24.12.1983, trvale bytom 917 01 Trnava, oznamujem že,
uznesením Okresného súdu Trnava č. sp. 25OdK/221/2020 zo dňa 21. júla 2020, som bola ustanovená
do funkcie správcu vyššie uvedeného dlžníka. Súčasne oznamujem, že v pracovných dňoch od 8.00 - 11.30 hod.
a od 12.30 - 15.00 hod. je možné nahliadať do spisu vedeného správcom o predmetnom konaní
pod č. sp. 25OdK/221/2020 S1226 a to v kancelárii správcu na vyššie uvedenej adrese. Termín stretnutia si
prosím dohodnite vopred na tel. č. 033/5503060 alebo prostredníctvom e-mailu ac.miriam@nextra.sk.

K061398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Madaraszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava Trnava, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/221/2020 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/221/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 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 platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava zo dňa 21. júla 2020, č. sp. 25OdK/221/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 144/2020 dňa 28.07.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Katarína Madarszová, narodená
24.12.1983, trvale bytom 917 01 Trnava (ďalej len „dlžník“). Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
29.07.2020. 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 správcovi na adresu: Ing. Miriam
Šefčíková, PhD., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, Slovenská republika k číslu konania
25OdK/221/2020/S1226. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku
prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88
Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
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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 formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie podkladových dokumentov. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
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zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union No. 2015/848
dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring
act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the
resolution of the District Court Trnava from the 21st of July 2020, file No. 25OdK/221/2020 published in
Commercial Journal Nr. 144/2020 on the 28th of July 2020, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Katarína Madaraszová, born on the 24th of December 1983, res. 917 01 Trnava (hereinafter only “debtor”).
This resolution became valid on the 29th of July 2020. The bankruptcy was declared as of this date. 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 Ing.
Miriam Šefčíková, PhD., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, Slovenská Republika to the file
No. 25OdK/221/2020/S1226. According to 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 lodges its
claims another way, an application must contain dates below:
·
·
·
·
·
·
·
·

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

The 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, the 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 the 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the State of the opening of proceedings 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 a period of 45 days from the day of a 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.
The application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may
not exercise the voting rights. The trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into
the Commercial Journal with mandatory information such as the name of the creditor and the amount claimed.
Delivery of the application of receivable to the trustee office has the same effects on 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 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 has
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by the
trustee by publishing it in the commercial journal only. The creditor can not change the application of the claim.
A 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
entrusts trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. The trustee can this asset encashment. The same
placement has a creditor who leased thing to the debtor for the leased rent for a 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 the debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in
case 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 the secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence are unknown from the documents of the
debtor.

K061399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Korvin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orviská cesta 436 / 46, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/161/2019 S1663
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 11.08.2020

Okresný súd Trnava
25OdK/161/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie
Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Pavol Korvín, nar. 08.09.1985, trvale bytom Orviská
cesta 436/46, 921 01 Piešťany, štátny občan SR, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa: Monika Minárik Salinská, trvale bytom Hlavná 116, Drahovce:
Poradové číslo veriteľa
5/1

Dátum prijatia prihlášky
21.08.2019

Veriteľ
Monika Minárik Salinská

Prihlásená suma
1 000,00 EUR

prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K061400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilčeková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/122/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/122/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Michal Černek, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Mgr. Michal Černek, správca

K061401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrícia Bzdúšková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prúdy 746/4, 922 21 Moravany nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.2.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/235/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/235/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Dragún, správca konkurznej podstaty dlžníka: Patrícia Bzdúšková, nar. 13.2.1981, bytom 922 21
Moravany nad Váhom, Prúdy 746/4 oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/235/2020 S1946 je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese 909 01 Skalica, Potočná 15 a to v každý pracovný deň v čase od 8:00
hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom
nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Juraj Dragún
správca

K061402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrícia Bzdúšková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prúdy 746/4, 922 21 Moravany nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.2.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/235/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/235/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu:
Patrícia Bzdúšková, nar. 13.2.1981, bytom 922 21 Moravany nad Váhom, Prúdy 746/4, ďalej len „dlžník“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/235/2020 zo dňa 20.7.2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015, as the bankruptcy truste of the Patrícia Bzdúšková, nar. 13.2.1981, bytom 922 21 Moravany nad
Váhom, Prúdy 746/4, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Trnava, No. 36OdK/235/2020 dated 20th of July 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.7.2020. Dňom 28.7.2020
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published on 27th of July 2020. Bankruptcy was declared on 28th
of July 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len„ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtorcan apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim .
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Juraj Dragún , so sídlom kancelárie
Potočná 15, 909 01 Skalica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2
ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Juraj Dragún, offices
Potočná 15, 909 01 Skalica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Trnava, (District Court Trnava) Hlavná
49, 917 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims
to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
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the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of theapplication are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Juraj Dragún
správca dlžníka /truste of the bankrupt

K061403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malookočská 11/356, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 646 097
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/37/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/37/2015 S1398
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o. v konkurze, so sídlom Malookočská 11/356, 930 28 Okoč, IČO:
44 646 097, týmto v zmysle ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje II. časť súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu:

2. STAVBA – baliareň cukru súpisného č. 956, postavená na pozemku parc.č. 994, katastrálne územie Okoč,
obec Okoč, okres Dunajská Streda, LV č. 2346, ulica Železničná 80, Okoč, SR.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Tretia osoba: BLUE Investment s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 976 329
Súpisová hodnota majetku: 400 000,- Eur

3. STAVBA – sklad súpisného č. 962, na pozemku parc.č. 986/2, katastrálne územie Okoč, obec Okoč, okres
Dunajská Streda, LV č. 2346, ulica Železničná 80, Okoč, SR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Tretia osoba: BLUE Investment s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 976 329
Súpisová hodnota majetku: 250 000,- Eur

4. STAVBA – rozostavaná administratívna budova bez súpisného čísla, na pozemku parc.č. 986/4, katastrálne
územie Okoč, obec Okoč, okres Dunajská Streda, LV č. 2346, ulica Železničná 80, Okoč, SR.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Tretia osoba: BLUE Investment s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 976 329
Súpisová hodnota majetku: 300 000,- Eur

5. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 986/2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 1226 m2, katastrálne územie Okoč, obec Okoč, okres Dunajská Streda, LV č. 2346,
ulica Železničná 80, Okoč, SR.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Tretia osoba: BLUE Investment s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 976 329
Súpisová hodnota majetku: 24 520,- Eur

6. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 986/3, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 4542 m2, katastrálne územie Okoč, obec Okoč, okres Dunajská Streda, LV č. 2346,
ulica Železničná 80, Okoč, SR.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Tretia osoba: BLUE Investment s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 976 329
Súpisová hodnota majetku: 90 840,- Eur

7. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 986/4, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 205 m2, katastrálne územie Okoč, obec Okoč, okres Dunajská Streda, LV č. 2346,
ulica Železničná 80, Okoč, SR.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Tretia osoba: BLUE Investment s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 976 329
Súpisová hodnota majetku: 4 100,- Eur

8. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 994, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 1745 m2, katastrálne územie Okoč, obec Okoč, okres Dunajská Streda, LV č. 2346,
ulica Železničná 80, Okoč, SR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Tretia osoba: BLUE Investment s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 976 329
Súpisová hodnota majetku: 34 900,- Eur

K061404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jana Krommerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riečna ulica 2128/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.3.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/565/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/565/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Ing Jana Krommerová nar. 27.3.1953 trvale bytom Riečna ulica 2128/5
Nové Mesto nad Váhom 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/
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Ing. Jana Krommerová nar. 27.3.1953 trvale bytom Riečian ulica 2128/5
Nové Mesto nad Váhom počas svojej funkcie, po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i
ZKR, podľa zoznamu majetku dlžníka, súčinnosti tretích osôb a vyhlásenia dlžníka zistil, že dlžník je vlastníkom
majetku, pričom súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 86/2019.
Do súpisu všeobecnej podstaty pod položkou súpisu 1 bola zapísaná iná majetková hodnota – obchodný podiel
dlžníka v obchodnej spoločnosti K.R.K. Slovakia s.r.o., Riečna 2128/5 Nové Mesto nad Váhom IČO: 36318574
/ďalej len „obchodný podiel“/. Správca vyhlásil na odpredaj predmetného obchodného podielu 3. kolá
ponukového konania, 1. kolo ponukového konania bolo správcom zverejnené v obchodnom vestníku OV č.
235/2019, 2. kolo ponukového konania bolo správcom zverejnené v obchodnom vestníku OV č. 28/2020, 3. kolo
ponukového konania bolo správcom zverejnené v obchodnom vestníku OV č. 63/2020. Nakoľko sa predmetný
obchodný podiel nepodarilo správcovi speňažiť ani v 3. ponukovom konaní, v zmysle § 167p ods.2 ZKR prestáva
tento podliehať konkurzu.
Do súpisu všeobecnej podstaty boli pod pol. súpisu 2 zapísané i finančné prostriedky vo výške 228,56 EUR,
poukázané na účet správcu – /zrazené v exekučnom konaní EX 27/17 vedenom na Exek. Úrade JUDr. Petra
Kohúta Banská Bystrica/.
V priebehu konkurzného konania vznikli správcovi výdavky spojené s vedením konkurzného konania: náklady
spojené s vedením konkurzu vo výške 9,20 EUR, Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie /za 8
mesiacov/ spolu vo výške 219,36 EUR / § 24b písm. e/ Vyhl. 665/2005 Z.z./.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Jana Krommerová
nar. 27.3.1953 trvale bytom Riečna ulica 2128/5 Nové Mesto nad Váhom pod sp.zn. 22OdK/565/2018 zrušuje.

JUDr. Ján Súkeník, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K061405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Znášik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatina nad Bebravou 162, 956 53 Slatina nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír JUDr.
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/174/2020 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/174/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Ján Znášik, 02.11.1980, trvale bytom 956 53 Slatina nad Bebravou 162, vedenej na
Okresnom súde Trenčín pod sp. Zn. 38OdK/174/2020, správca úpadcu JUDr. Vladimír Fraňo, sídlo kancelárie J.
Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade s ustanovením §167u odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty, nakoľko konkurzná podstata bola speňažená a nie sú známe žiadne spory, ktorými môže byť rozvrh
výťažku dotknutý.
V zmysle § 167u odsek 2 posledná veta ZKR náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
V súlade s ustanovením § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V Novom Meste nad Váhom 06.08.2020
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K061406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Znášik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatina nad Bebravou 162, 956 53 Slatina nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír JUDr.
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/174/2020 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/174/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Ján Znášik, 02.11.1980, trvale bytom 956 53 Slatina nad Bebravou 162, vedenej na
Okresnom súde Trenčín pod sp. Zn. 38OdK/174/2020, správca úpadcu JUDr. Vladimír Fraňo, sídlo kancelárie J.
Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade s ustanovením §167u odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo oddelenej
podstaty, nakoľko konkurzná podstata bola speňažená a nie sú známe žiadne spory, ktorými môže byť rozvrh
výťažku dotknutý.
V zmysle § 167u odsek 2 posledná veta ZKR náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
V súlade s ustanovením § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V Novom Meste nad Váhom 06.08.2020
JUDr. Vladimír Fraňo, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K061407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalocsai Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/269/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/269/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Beata Krausová, správca S1180, so sídlom Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok Karol Kalocsai, nar. 20.06.1969 trvale bytom
Prievidza, sa k o n č í.

Dôvod:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením konkurz na majetok Karol Kalocsai, nar. 20.06.1969 trvale
bytom Prievidza končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K061408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanovič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 29/3, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/40/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/40/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka
Správca Dlžníka Jozef Štefanovič, nar. 3.02.1961, trvale bytom Jesenského 29/3, 956 18 Bošany, občan
SR pod sp. zn. 40OdK/40/2020 týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR prvé kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú sumu, a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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POZEMOK: 1.
druh: orná pôda
obec: Malé Uherce
názov k. ú.: Malé Uherce
okres: Partizánske

výmera: 2.365m2
parc. č. „E“: 1632
spoluvlastnícky podiel: 1/6

číslo LV: 932
súpisová hodnota: 240,-€
štát: SR

POZEMOK: 2.
druh: orná pôda
obec: Malé Uherce
názov k. ú.: Malé Uherce
okres: Partizánske

výmera: 3583m2
parc. č. „E“: 700
spoluvlastnícky podiel: 1/6

číslo LV: 597
súpisová hodnota: 420,-€
štát: SR

Správca vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie Pozemkov za nasledovných podmienok:
Ohliadka nehnuteľností je možná v Partizánske po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Alojz Žitník
– 042/426 17 44, 45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 10. septembra 2020 do 14:00
hod. na adresu správcu (JUDr. Alojz Žitník, správca, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, na obálku
uviesť „PONUKA - 40OdK/40/2020 - NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): SK28 5200 0000 0000
0656 3445, pozn. Jozef Štefanovič– 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 10.09.2020 do 14:00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 10. septembra 2020 o 15:00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 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 06.08.2020
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty
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K061409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: t - mech engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnianska 1 / 0, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 667 773
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/7/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/7/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
Ing. Michal Kmeč, Kukučínova 514, 06544 Plaveč
Prihlásená suma celkom: 260,44,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 20
JUDr. Alojz Žitník – správca

K061410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pihík Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1029 / 36, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/193/2020/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/193/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 23.04.2020, č. k. 40OdK/193/2020 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Maroš Pihík, nar. 21.5.1991, trvale bytom Veľká okružná 1029/36, 958 01 Partizánske, Slovenská republika (ďalej
aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Ing. Katarína Štrbáňová, so
sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01 (ďalej ako „správca“).
Citované uznesenie bolo vydané v Obchodnom vestníku č. OV 82/2020 dňa 29.04.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
potom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok Dlžníka sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku Dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý Dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a z
úvodného stretnutia s Dlžníkom zo dňa 24.06.2020 správca zistil, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Maroš Pihík, nar.
21.5.1991, trvale bytom Veľká okružná 1029/36, 958 01 Partizánske, Slovenská republika sa končí.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Maroš Pihík, nar.
21.5.1991, trvale bytom Veľká okružná 1029/36, 958 01 Partizánske, Slovenská republika zrušuje.

V Púchove 06.08.2020
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K061411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANDRLE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. I. Markoviča 2083/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 391 871
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/30/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/30/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca Ing. Oľga Šabová zvoláva prvú schôdzu veriteľov v konkurznej veci ANDRLE s.r.o., IČO: 44 391 871 so
sídlom Dr. I. Markoviča 2083/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, vedenej Okresným súdom v Trenčíne pod spis.
zn. 30K/30/2019 na deň 21.09.2020 o 11.00 hod. v kancelárií správcu na ul. Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín.
Program schôdze:
1)

Otvorenie schôdze

2)

Správa o činnosti správcu

3)

Voľba zástupcu veriteľov

4)

Rozhodnutie o výmene správcu § 36 ZKR

5)

Rôzne

6)

Záver

Pri prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra, zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnou mocou, alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
V Trenčíne dňa 06.08.2020
Ing. Oľga Šabová – správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K061412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Neuwirthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaská Belá 260, 972 28 Valaská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.2.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/289/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/289/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 38OdK/289/2020 zo dňa 19.6.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Andrea Neuwirthová nar. 2.2.1980 trvale bytom 972 28 Valaská Belá 260. Do funkcie správcu
bol ustanovený JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica, značka správcu S258.
V zmysle ustanovenia § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“/ v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ ZKR a § 32
ods.19 a ods.21 ZKR správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy
konania je:
IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 382892020
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods.7 ZKR, pričom preddavok na
trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložený samostatný preddavok vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
preddavku predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá a to najmenej 350 EUR a najviac
10 000 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K061413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANDRLE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. I. Markoviča 2083/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 391 871
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/30/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/30/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI ANRDLE s.r.o.
Č.p. 52 výmera 1302 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
LV č. 706 spoluvlastnícky podiel ½ - 651 m2 – 4,00 EUR/m2 – spolu za výmeru 2604,00 EUR
Č.p. 39 výmera 1382 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
LV č. 795 spoluvlastnícky podiel 2/4 - 691 m2 – 4,00 EUR/m2 – spolu za výmeru 2764,00 EUR
Č.p. 2377/1 výmera 1050 m2 druh pozemku Vinica
LV č. 3113 spoluvlastnícky podiel 8/36 - 233 m2 – 3,00 EUR/m2 – spolu za výmeru 699,00 EUR
Č.p. 2377/2 výmera 216 m2 druh pozemku Vinica
Č.p. 2378/2 výmera 145 m2 druh pozemku Vinica
LV č. 3395 spoluvlastnícky podiel 8/36 - 80 m2 – 3,00 EUR/m2 – spolu za výmeru 240,00 EUR

Spolu hodnota 6 307,00 EUR
Ing. Oľga Šabová - správca

K061414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Antonín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/47/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/47/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Antonín Marek, nar. 10.2.1960,
Trenčín, štátny občan SR podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradové číslo:

1
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Typ
súpisnej Iná majetková hodnota. 100 % obchodný podiel v spoločnosti Pekas AM, s.r.o., Saratovská 2470/2, 911 08
položky majetku:
Trenčín, IČO: 45 406 103. Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č: 22743/R
Súpisová hodnota 2 500,00 Eur
Zaradenie
do všeobecná podstata
podstaty
Dôvod zapísania
§67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Dátum zapísania:
27.03.2019

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní od zverejnenia v obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca
fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu z výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu
meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK81 1100 0000 0029 2682 8740
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením §176p ZKR, že sa prihliada iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Poučenie:
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok 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.
Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť
z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom, alebo za cenu, ktorá bola dosiahnutá
v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K061415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaniak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhrovecká 50/45, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/1/2020/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/1/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 16.01.2020, č. k. 40OdK/1/2020 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Ján Vaniak, nar. 5.8.1980, trvale bytom Uhrovecká 50/45, 020 61 Lednické Rovne, Slovenská republika (ďalej aj
ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Ing. Katarína Štrbáňová, so
sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01 (ďalej ako „správca“).
Citované uznesenie bolo vydané v Obchodnom vestníku č. 15/2020 dňa 23.01.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
potom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok Dlžníka sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku Dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý Dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a z
úvodného stretnutia s Dlžníkom zo dňa 11.02.2020 správca zistil, že Dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by
mohol byť predmetom speňaženia. Konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Ján Vaniak, nar. 5.8.1980,
trvale bytom Uhrovecká 50/45, 020 61 Lednické Rovne, Slovenská republika sa končí.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ján Vaniak, nar. 5.8.1980,
trvale bytom Uhrovecká 50/45, 020 61 Lednické Rovne, Slovenská republika zrušuje.

V Púchove 06.08.2020
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K061416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henes Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Klíž 164, 958 45 Veľký Klíž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/250/2020 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/250/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Michal Henes, nar. 8.9.1982, trvale bytom Klíž 164, 958 45
Veľký Klíž občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 21.5.2020, sp. zn.
40OdK/250/2020-17, ktoré bolo publikované v OV č. 100/2020 pod č. K041478, dňa 27.5.2020 bol vyhlásený
konkurz oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu na ul. Šoltésovej 346/1,
017 01 Považská Bystrica, (APC centrum, pavilón B, 1.NP), v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00
hod. do 12,00 hod., od 13,00 hod. do 15,00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom dusan@divko.sk, telefonicky na t. č.
0905530973
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K061417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henes Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Klíž 164, 958 45 Veľký Klíž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/250/2020 S1227
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín
40OdK/250/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Michal Henes, nar. 8.9.1982, trvale bytom Klíž 164, 958 45
Veľký Klíž občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 21.5.2020, sp. zn.
40OdK/250/2020-17, ktoré bolo publikované v OV č. 100/2020 pod č. K041478, dňa 27.5.2020 bol vyhlásený
konkurz, oznamuje v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený vo VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica,
·
·
·
·

číslo účtu: IBAN: SK58 0200 0000 0019 6630 9959,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ŠS: 402502020
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.

Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
Popretie
pohľadávky
veriteľom
je
účinné,
ak:
a.
bolo
podané
na
predpísanom
tlačive
a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok alebo 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.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správc

K061418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henes Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Klíž 164, 958 45 Veľký Klíž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/250/2020 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/250/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka:
Michal Henes, nar. 8.9.1982, r.č. XXXXXX/XXXX, trvale bytom Klíž 164, 958 45 Veľký Klíž občan SR (ďalej len
„dlžník“), na ktorého majetok Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 21.5.2020, sp. zn. 40OdK/250/2020-17, ktoré
bolo publikované v OV č. 100/2020 pod č. K041478, dňa 27.5.2020 bol vyhlásený konkurz Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/250/2020-17 zo dňa 21.5.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: Michal Henes, born 8.9.1982, domiciled Klíž 164, 958 45 Veľký Klíž
(hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Trenčín,
No. 40OdK/250/2020-17 dated 21th May 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 28.05.2020.

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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The bankruptcy was declared on 28th May 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Mgr. Dušan Divko, MBA, Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
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 within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, Šoltésovej
346/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
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, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or 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, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro (€).
The claim has to be registered in the Euro currency (€).
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
administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the
creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged
security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court.
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).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only
in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim,
however the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to
be satisfied from the property by which it is secured (§ 167l, section 2 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. (§ 29
ods. 6, 8 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Documents prooving 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 nominate and in writing notify the
trustee. (§ 29, section 6, 8 ZKR).
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA správca (bankruptcy trustee) e-mail: dusan@divko.sk, mobil: 0905 530 973

K061419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Four Foodservice s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Moštenec 239 / 0, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 371 583
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/27/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/27/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého (1.) zasadnutia veriteľského výboru úpadcu Four Foodservice s. r. o., so sídlom: Dolný
Moštenec 239, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej v texte
len „ZKR“/
Miesto konania: Trenčín
Deň konania: 03.08.2020
Čas konania: 10:00 hod.
Číslo konkurzného konania: 38K/27/2019
Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru:
1. Mlyn Trenčan spol. s r. o.,v zast. Ervína Ďurku, konateľa
2. RESIDENT group, s. r. o., v zast. Mgr. Rastislava Pagáča, konateľa
3. Beluša Foods s. r. o., v zast. Martina Šajdíka, prokuristu
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia, 2. Voľba predsedu veriteľského výboru, 3. Záver.
1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa ustanovenie § 38 ods. 1 ZKR, t.j. prvé zasadnutie veriteľského výboru sa
koná do 15 dní od jeho zvolenia. Veriteľský výbor je uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní
všetci traja členovia veriteľského výboru. Zasadnutie sa riadi ustanoveniami § 38 ZKR a osobitne je zdôraznené,
že veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má
jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných
členov veriteľského výboru.
2.

Voľba predsedu veriteľského výboru

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR členovia veriteľského výboru navrhujú za predsedu veriteľského výboru
člena veriteľského výboru spoločnosť Mlyn Trenčan spol. s r. o.
Hlasovanie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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: Mlyn Trenčan spol. s r. o., RESIDENT group, s. r. o., Beluša Foods s. r. o.,
Proti: nikto, Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor jednohlasne zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru – Mlyn
Trenčan spol. s r. o.
3.

Záver

Na záver predseda VV poďakoval prítomným za účasť a upovedomil ich o skutočnosti, že zápisnicu z prvého
zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od
zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť Okresnému súdu Trenčín do konkurzného spisu č.k:
38K/27/2019 a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku.
Zasadnutie bolo ukončené o 10:30 hod.

V Trenčíne, dňa 03.08.2020

Predseda VV

................................................
Mlyn Trenčan spol. s r. o.
Ervín Ďurka, konateľ

K061420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Girch Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská ul. 773 / 29, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/141/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/141/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. : 27OdK/141/2020 na
majetok dlžníka: Jozef Girch, narodený dňa: 25.10.1959, Gazdovská č. 773/29, 945 01 Komárno, SR, týmto v
zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom
znení (ďalej len ZKR) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Na základe týchto
skutočností oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníka Jozef Girch, narodený dňa: 25.10.1959, Gazdovská č.
773/29, 945 01 Komárno, SR - k o n č í .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz na majetok dlžníka: Jozef Girch, narodený dňa: 25.10.1959,
Gazdovská č. 773/29, 945 01 Komárno, SR - zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K061421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schniererová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t. č. Kuhnová 7, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce) Čajkovského 428/8, 949
11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1967
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/193/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/193/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:
Motorové Vozidlo:
Evidenčné
vozidla

Popis
Mitsubishi
Star

Space

NR789EO

číslo

Výrobné číslo

Rok výroby

XMCLNDG3A2F038693 2002

Spoluvlastnícky
dlžníka
1/1

podiel

Stav
Jazdené, opotrebované

Zverejnenú v doplnenom súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 109/2020 dňa 09.06.2020.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže hnuteľnú vec sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.
SKP, k.s., správca dlžníka Beáta Schniererová

K061422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schniererová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t. č. Kuhnová 7, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce) Čajkovského 428/8, 949
11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1967
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/193/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/193/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Beáta Schniererová,
Čajkovského 428/8, 949 11 Nitra, IČO: 33 645 876, nar.: 19. 5. 1967 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na
majetok Dlžníka,
k o n č í.
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Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca dlžníka Beáta Schniererová

K061423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD SPECTRUM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župná 30, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 544 558
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30K/2/2020 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/2/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie súpisovej zložky majetku č. 135 zo všeobecnej podstaty majetku úpadcu do oddelenej podstaty
veriteľa COFIDIS SA, Villeneuve-d’ Ascq 59866, Avenue Halley Parc de la Haute Borne 61, Francúzska
republika, IČ: 325 307 106.
Oddelená podstata
zabezpečeného
veriteľa :
poradie
zabezpečovacieho
práva:
číslo zabezpečenej
pohľadávky v
zozname
pohľadávok
právny dôvod
vzniku/zriadenia
zabezpečovacieho
práva:
dátum vzniku /
registrácie
zabezpečovacieho
práva:

COFIDIS SA, Villeneuve-d’ Ascq 59866, Avenue Halley Parc de
la Haute Borne 61, Francúzska repulika, IČ: 325 307 106, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky:
COFIDIS SA, pobočka
zahraničnej banky, sídlo Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, IČO: 50595628
prvé (1.) v
poradí

stav: zistené

122
Zmluva o zriadení záložného práva k motorovému vozidlu č. 24940 uzatvorená dňa
18.06.2018. Záložné právo bolo registrované v Notárskom centrálnom registri
záložných práv pod sp. zn.: N 1532/2018 u notára JUDr. Dezider Ravluk, so sídlom v
Bratislave, sp. zn. NCRzp: 19191/2018.

výška zabezpečenej
pohľadávky:

29.06.2018, 11:37:29

5 974 €

hnuteľná vec
pol.č.

135

dôvod zápisu do
súpisu majetku

dátum zápisu do
rok
názov položky
súpisu majetku
zaradenia/výroby

§ 67 ods.1 písm. a)
01.07.2020
ZoKR

popis

rozsah
súpisová
podielu
hodnota
úpadcu

2,2 HDI, Dodávka s chladením – EČ:
ZM824CG, WIN: VF3YBBMFB11541999,
KM: 230 678, Palivo: NM (Euro-4), Rok
prvej evidencie: 2008, Spotreba: 9,1 l /
100 km, Farba: Biela, Stav: Vozidlo
1/1
využívané prevažne na rozvoz
cukrárskych výrobkov, má dodávkovú
časť s možnosťou chladenia, kolesá sú
obuté na plechových diskoch. Vozidlo má
platnú EK a STK.

motorové
vozidlo
2008
Peueot boxer
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K061424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 462, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/196/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/196/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu:
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 29.07.2020, sp.zn: 29OdK/196/2020-19 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka –Peter Gašpar, nar. 11.05.1972, bytom Dubník 462, 941 35 Dubník, podnikajúci pod obchodným
menom : Peter Gašpar, s miestom podnikania Perecká 11, 934 01 Levice, IČO: 32 587 899 a Ing. Aneta Ponesz,
so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený
za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 150/2020 dňa 05.08.2020.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s § 8 ods.
4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení, správca oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu sp.zn.: 29OdK/196/2020 S1321 v kancelárii
správcu na adrese: Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, 1. posch. počas stránkových hodín v pracovných dňoch
Po-Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo e-mailom na adrese:
anetaponesz@gmail.com.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K061425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 462, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/196/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/196/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 29.07.2020, sp.zn: 29OdK/196/2020-19 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka –Peter Gašpar, nar. 11.05.1972, bytom Dubník 462, 941 35 Dubník, podnikajúci pod obchodným
menom : Peter Gašpar, s miestom podnikania Perecká 11, 934 01 Levice, IČO: 32 587 899 a Ing. Aneta Ponesz,
so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený
za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č.150/2020 dňa 05.08.2020.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení,
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo
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zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je – Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatný preddavok.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K061426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 462, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/196/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/196/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potřebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
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(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka Peter Gašpar, nar. 11.05.1972, bytom Dubník 462, 941 35 Dubník, podnikajúci pod obchodným
menom : Peter Gašpar, s miestom podnikania Perecká 11, 934 01 Levice, IČO: 32 587 899 (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn.: 29OdK/196/2020-19 zo dňa 05.08.2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Peter Gašpar,, date of bird 11th of May 1972,
residency Dubník 462, 941 35 , Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that
by the resolution of the District Court Nitra, No. 29OdK/196/2020-19 dated on 27h of July 2020, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 150/2020 dňa 05.08.2020.
Dňom 06.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 150/2020 on 05th of
August 2020. Bankruptcy was declared on 06th of August 2020.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Ing. Aneta Ponesz, správca, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45
days from the permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with
the trustee to the address: Ing. Aneta Ponesz , trustee, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, Slovak
Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
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into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy, also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by en cashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/
Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link:https: //www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on
the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
is alleged incurrency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom
upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
Ing. Aneta Ponesz, správca/trustee

K061427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jolana Lengyelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1956
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/164/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/164/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 05. 06. 2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jolana
Lengyelová, nar. 08. 12. 1956, bytom: 943 42 Gbelce. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s.,
so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo
zverejnené dňa 12. 06. 2020 v Obchodnom vestníku 112/2020.
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 (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Jolana Lengyelová, nar. 08. 12. 1956, bytom: 943 42 Gbelce, sa
končí lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nitra 06. 08. 2020
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K061428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Krajčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výčapy-Opatovce 95144, 951 44 Výčapy-Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/313/2018 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/313/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Marián Krajčo,
nar. 01.02.1981, bytom 951 44 Výčapy - Opatovce v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre, 06.08.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca

K061429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Gábriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojzesovo 941 04, 941 04 Mojzesovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/143/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/143/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1316, správca úpadcu: Ivan Gábriš, nar. 02.03.1962, bytom
941 04 Mojzesovo (ďalej len ,,úpadca”) týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
3. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 70/2020 zo dňa 09.04.2020 pod položkou K030875.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 31OdK/143/2019 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy (jednotlivé položky)
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku (za každú položku zvlášt kúpna cena)
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Nitre, dňa 06.08.2020

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

K061430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Sárköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/258/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/258/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1316, správca úpadcu: Zlatica Sárköziová, nar. 03.04.1986,
bytom Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter, podnikajúci pod obchodným menom: Zlatica Sárköziová, s
miestom podnikania Podzáhradná 647/13, 946 57 Svätý Peter, IČO: 51 184 915 (ďalej len ,,úpadca”) týmto v
súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 a č. 2
v súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 52/2020 zo dňa 16.03.2020 pod položkou K023717.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 31OdK/258/2019 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
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b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy (jednotlivé položky)
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku (za každú položku zvlášt kúpna cena)
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
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3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Nitre, dňa 06.08.2020
JUDr. Fadi Fardous, správca

K061431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Gužalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajkovského 420/9, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1983
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/194/2020 S 1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/194/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Eva Gužalová, nar. 28.04.1983, bytom Čajkovského 420/9, 949 11
Nitra, podnikajúca pod obchodným menom Eva Gužalová, s miestom podnikania Čajkovského 420/9, 949 11
Nitra, IČO: 46 923 667, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Školská 3, 949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod.
Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0944 473 476, prípadne emailom: spravca@insolvenciaks.sk.
Insolvencia, k. s., správca

K061432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Gužalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajkovského 420/9, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1983
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/194/2020 S 1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/194/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Eva Gužalová, nar. 28.04.1983, bytom Čajkovského 420/9, 949 11
Nitra, podnikajúca pod obchodným menom Eva Gužalová, s miestom podnikania Čajkovského 420/9, 949 11
Nitra, IČO: 46 923 667, v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, v nadväznosti na ustanovenie § 167l
ods. 5 ZoKR, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
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Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK60 7500 0000 0040 2778 1861
SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 231942020
Do poznámky uviesť: kaucia
Výška kaucie: 350,- EUR
Pri vklade v hotovosti je potrebné uhradiť poplatky požadované bankou tak, aby na účet správcu bola pripísaná
suma rovnajúca sa výške uvedenej kaucie.
Insolvencia, k. s., správca

K061433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Lakatos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sacherova 1026/89, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1981
Obchodné meno správcu:
JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/199/2020 S1980
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/199/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K061434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Lakatos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sacherova 1026/89, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1981
Obchodné meno správcu:
JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/199/2020 S1980
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/199/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznamujeme v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu, je vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., IBAN: SK08 0900 0000 0051 6706 1625. Preddavok možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.
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K061435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Furugláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 93/28, 935 61 Hronovce - Vozokany nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/140/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/140/2020
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
Uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn. 31OdK/140/2020-19 zo dňa 18.05.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Norbert Furugláš, nar. 13.09.1986, bytom Parková 93/28, 935 61 Hronovce – Vozokany nad
Hronom. Za správcu bol ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra,
značka správcu S1409. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 98/2020 dňa 25.05.2020
pod číslom K040666. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 26.05.2020.
V zmysle ust. §-u 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 „ZoKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie
základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Norbert Furugláš, nar. 13.09.1986, bytom Parková 93/28, 935 61 Hronovce –
Vozokany nad Hronom, spis. zn. 31OdK/140/2020, v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR
po preskúmaní pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z poskytnutých súčinností tretích osôb a
dlžníka nezistil žiaden majetok, ktorý by v zmysle ust. §-u 167h ZoKR podliehal konkurzu, a ktorý by bolo možné
ďalej spravovať a speňažovať.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 31OdK/140/2020.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 10.07.2020. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.
V zmysle ustanovenia §-u 167v ZoKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Norbert Furugláš, nar. 13.09.1986, bytom Parková 93/28, 935 61 Hronovce – Vozokany nad Hronom, spis.
zn. 31OdK/140/2020 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Norbert Furugláš, nar. 13.09.1986,
bytom Parková 93/28, 935 61 Hronovce – Vozokany nad Hronom, spis. zn. 31OdK/140/2020 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. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

V Nitre, dňa 06.08.2020
JUDr. Marek Ďuran, 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

125

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

K061436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anikó Forgácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská ulica 846/33, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/132/2020 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/132/2020
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 konkurznej podstaty dlžníka: Anikó Forgácsová, nar. 02.05.1989, bytom Školská
ulica 846/33, 941 37 Strekov, sp. zn. 28OdK/132/2020, 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 vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Anikó Forgácsová, nar. 02.05.1989, bytom
Školská ulica 846/33, 941 37 Strekov, sp. zn. 28OdK/132/2020 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Anikó Forgácsová, nar. 02.05.1989, bytom
Školská ulica 846/33, 941 37 Strekov, sp. zn. 28OdK/132/2020 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre dňa 06.08.2020
Mgr. Peter Páll, správca

K061437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Správca konkurznej podstaty zapísal majetok patriaci do všeobecnej podstaty dňa 9.1.2017, č. OV 5/2017, č.
zverejnenia K000338.
Dňa 5.8.2020 bola správcovi konkurznej podstaty doručená písomnosť od Jozefa Gulku, bytom XXX Branč,
ktorou oznamuje, že nehnuteľnosti zapísané do konkurznej podstaty bez sporného zápisu vedené v katastrálnom
území Branč, na liste vlastníctva číslo 299 ako parcely registra „C“ vedené na katastrálnej mape sú majetkom
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tretích osôb v nasledovnom členení a z nasledovných dôvodov :
Parcela číslo 2505/2 - o výmere 858 m2, Orná pôda, vedené pod B/17 na mene úpadcu v podiele 1/48, je vo
vlastníctve: Jozefa Gulku, bytom XXX, Branč, Ľudmily Lörinczovej, rod. Gulkovej, bytom XXXX, Branč
a Ladislava Gulku, bytom XXX, Branč. Dôvodom je skutočnosť, že menovaní sú právnymi nástupcami nebohého
Ladislava Gulku. Uvedené parcelu od roku 1974 užíva a platí za ňu daň Jozef Gulka..
JUDr. Jozef Majorán, správca

K061438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lászlóová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 0, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/161/2020 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/161/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 30OdK/161/2020 zo dňa 5.6.2020 bol vyhásený konkurz na majetok
úpadcu Renatá Lászlóová, nar. 9.2.1988, bytom Komárno. Zároveň týmto uznesením do funkcie správcu
ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 112/2020 dňa 12.6.2020. Účinky konkurzu nastali dňa 13 6.2020.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Renáta Lászlóová, nar. 9.2.1988, bytom Komárno, v zmysle § 167v,
ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom zo dňa
10.3.2020, úpadca nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
Na základe týchto skutočnosti, po tom, čo správca zistil podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v § 167t, ods.1, oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Renáta Lászlóová, nar. 9.2.1988, bytom
Komárno z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca JUDr.Mariana Zavacká

K061439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Habarová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova ul. 2705 / 7, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/122/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/122/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Marta Habarová, nar. 2.7.1988, bytom Hviezdoslavova 2705/7, 945 01
Komárno (ďalej len "dlžník") , v súlade s § 167n ods. 1, druhá veta, § 167p ZKR vyhlasujem 1. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 151/2020 zo dňa 6.8.2020. Predmetnom speňažovania sú jednnotlivé súbory
nehnuteľného majetku, a to
SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 1 – súpisová hodnota
Por č. Druh
Výmera v m2 Štát Obec
1.
Záhrada
237
SR Dulovce
2.
Zast. pl. a nádvoria
461
SR Dulovce
3.
Vinica
302
SR Dulovce
4.
Rodinný dom č. súp.60
SR Dulovce

626,34 € /spolu za súbor/
K.ú.
LV č. Parc.č.
Dulovce 981 1704/6
Dulovce 981 1704/22
Dulovce 981 1704/34
Dulovce 981 1704/22

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 2 – súpisová hodnota 357,35 € /spolu za súbor/
Por č. Druh
Výmera v m2 Štát Obec
K.ú.
LV č. Parc.č.
5.
Zast. pl. a nádvoria
68
SR Dulovce Dulovce 780 250
6.
Orná pôda
38
SR Dulovce Dulovce 1294 1153/1
7.
Orná pôda
291
SR Dulovce Dulovce 1294 1984/1
8.
Záhrada
2100
SR Dulovce Dulovce 1625 484
9.
Záhrada
422
SR Dulovce Dulovce 1625 486/1
10.
Zast. pl. a nádvoria
700
SR Dulovce Dulovce 1625 486/2
11.
Lesný pozemok
555
SR Dulovce Dulovce 1940 1612/3
12.
Orná pôda
1530
SR Dulovce Dulovce 2507 937/1
13.
Orná pôda
2350
SR Dulovce Dulovce 2507 1153/101
14.
Orná pôda
917
SR Dulovce Dulovce 2507 1324/4
15.
Orná pôda
1825
SR Dulovce Dulovce 2507 1325/4
16.
Orná pôda
493
SR Dulovce Dulovce 2507 1612/1
17.
Orná pôda
1703
SR Dulovce Dulovce 2526 937/3
18.
Orná pôda
2072
SR Dulovce Dulovce 2526 1324/2
19.
Orná pôda
4151
SR Dulovce Dulovce 2526 1325/2
20.
Orná pôda
1731
SR Dulovce Dulovce 2551 484

Register
„C“
„C“
„C“
„C“

Spoluvl. podiel
1/15
1/15
1/15
1/15

Súpisová hodnota
29,23
56,86
37,25
500

Register
„C“
„E“
„E“
„C“
„C“
„C“
„E“
„E“
„E“
„E“
„E“
„E“
„E“
„E“
„E“
„E“

Spoluvl. podiel
2/60
1/192
1/192
19/720
19/720
19/720
1/48
1/192
1/192
1/192
1/192
1/192
1/48
1/48
1/48
1/48

Súpisová hodnota
4,19
0,14
1,10
102,52
20,60
34,17
21,39
5,79
8,90
3,47
6,91
1,87
25,80
31,39
62,89
26,2

(ďalej ako "predmet speňažovania")
1. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu –
Podzámska 32, 94001 Nové Zámky - v zalepených obálkach s nápisom „ Marta Habarová – KONKURZ Verejné ponukové konanie – 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. Minimálna výška ponuky je stanovená ako
100% z hodnoty súpisových hodnôt jednotlivých súborov majetku tvoriacich Predmet speňažovania
(OV č. 151/2020 zo dňa 6.8.2020)
2. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit banke, a. s., IBAN: SK51 1111 0000 0013 3733 8001. Ak
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená t.j. pripísaná na účet správcu
najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
3. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
4. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
5. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
6. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania.
7. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
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oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
8. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese suchanova.vlasta@gmail.com alebo suchanova@mail.t-com.sk alebo na telefónnom čísle
035/6420 724, 0915 728 722, 0618 907 248.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K061440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hentek Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Csokonaiho ul. 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
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty 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, v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 2.
kolo ponukového konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je nasledovný nehnuteľný majetok dlžníka:
Stavba – neskolaudovaná garáž pre osobné auto a hospodárska miestnosť, nezapísaná v katastri nehnuteľností,
ktorá leží na pozemkoch s parcelným číslom 1112 a 1113 zapísaných na LV č. 13724, obec: Komárno,
katastrálne územie: Komárno. Stavba je využívaná ako sklad, podlahová výmera cca 39 m2. Stavbu nie je možné
za súčasného stavu skolaudovať a zapísať na LV z dôvodu nevyhovujúcich komínov nachádzajúcich sa na
stavbe. Prístup k stavbe je iba cez pozemok, ktorý nie je vo vlastníctve dlžníka.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 27OdK/104/2020 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: Ing. Radoslava
Kovácsová, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 24.08.2020. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a kópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

129

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 3000 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK80 0900 0000 0051 4556 4838,
variabilný symbol: 001
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania je povinný znášať úspešný záujemca ponukového konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca
odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil právo na náhradu
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
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.
Za účelom získania bližších informácií o ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 224 552, email: radka.kovacsova@gmail.com

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

130

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

K061441
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 pohľadávky doručenej 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 bola správcovi doručená a do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka:
Veriteľ: Obec Trávnik, Trávnik 50, IČO: 00 306 681
Prihlásená suma spolu: 268,80 EUR
Dátum zápisu: 06.08.2020

V Nitre, dňa 06.08.2020
JUDr. Marek Ďuran, správca

K061442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kazáňová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica pri Hliníku 796 / 7, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/38/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/38/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Erik Štorek, so sídlom kancelárie Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, správca dlžníka Veronika Kazáňová,
nar. 24.04.1961, bytom Ulica pri Hliníku 796/7, 951 13 Branč – Veľká Ves, v súlade s § 167v zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoKR") oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Veronika Kazáňová, nar. 24.04.1961, bytom Ulica pri Hliníku 796/7, 951 13 Branč –
Veľká Ves k o n č í , nakoľko došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Veronika
Kazáňová, nar. 24.04.1961, bytom Ulica pri Hliníku 796/7, 951 13 Branč – Veľká Ves, v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 ZoKR z r u š u j e . Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto nie je dotknutá platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu.

V Nových Zámkoch dňa 6.8.2020
Mgr. Erik Štorek správca

K061443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Halmešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šúdolská 794/81, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/84/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/84/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

UPRAVENÝ
NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO SPEŇAŽENIA VŠEOBECNEJ PODSTATY
upravený z dôvodu doplnenia o rozvrh výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: OTP
Banka Slovensko, a. s. zo dňa 29.04.2020
sp. zn.: 31K/84/2015
sp. zn. správcu: 31K/84/2015S1477
konkurzný súd: Okresný súd Trnava
úpadca: Iveta Halmešová
dátum narodenia: 22.02.1970
trvale bytom: Šúdolská 794/81, 949 11 Nitra
správca - predkladateľ rozvrhu: JUDr. Erik Bilský
so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava
zapísaný: v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1477
schvaľujúci orgán: zástupca veriteľov: RTG Style, s.r.o.
so sídlom: T. Vansovej 225/3, 924 01 Galanta
IČO: 46 317 171
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28161/T
miesto a dátum vypracovania: V Trnave, dňa 05.08.2020

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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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Okresný súd Nitra Uznesením zo dňa 19.01.2016 č. k. 31K/84/2015-47, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 16/2016 zo dňa 26.01.2016, vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Iveta Halmešová,
nar. 22.02.1970, bytom Šúdolská 794/81, 949 11 Nitra (ďalej v texte len „Úpadca“) a ustanovil do funkcie správcu:
Slovenská insolvenčná, k. s., so sídlom kancelárie: Párovská 26, 949 01 Nitra, S1552.
Následne Okresný súd Nitra Uznesením zo dňa 24.05.2016 č. k. 31K/84/2015-77, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 103/2016 zo dňa 30.05.2016, odvolal z funkcie správcu: Slovenská insolvenčná, k. s.,
so sídlom kancelárie: Párovská 26, 949 01 Nitra, S1552 a ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Erika Bilského, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, S1477 (ďalej v texte len „Správca“).
Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“): „Správca počas
konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu
a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj
ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.“
Odvolaný správca (Slovenská insolvenčná, k. s.) vyhotovil iba súpis majetku všeobecnej podstaty, do
ktorého zapísal pod číslom súpisovej zložky 1. „Nárok na finančné vyrovnanie úpadcu z budúceho vyporiadania
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Dlžník: SKP, k.s. so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra,
správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Viliam Halmeš, nar.13.12.1966, Šúdolská 794/81, 949 11 Nitra.
Súpisová hodnota: 120.000,00 EUR.“ Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 56/2016 zo dňa 22.03.2016 pod položkou K006289.
Vzhľadom na nevyporiadané BSM Úpadcu, Správca (JUDr. Erik Bilský) v zmysle ustanovenia § 53 ods.
1 a ods. 2 ZKR podal na Okresný súd Nitra Návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva Úpadcu Ivety
Halmešovej a úpadcu Ing. Viliama Halmeša, ktorého konkurzné konanie je vedené na Okresnom súde Nitra pod
sp.zn. 31K/85/2015. Okresný súd Nitra Rozsudkom č. k. 14Pc/15/2017-43 zo dňa 03.11.2017, ktorý nadobudol
právoplatnosť dňa 10.11.2017 a vykonateľnosť dňa 10.12.2017 rozhodol o vyporiadaní bezpodielového
spoluvlastníctva Úpadcu a manžela Ing. Viliama Halmeša (ďalej v texte len „Rozsudok o vyporiadaní BSM“).
Na základe Rozsudku o vyporiadaní BSM Úpadca nadobudol do výlučného vlastníctva byt č. 11
nachádzajúci sa vo vchode Michalská 13 na 7. poschodí bytového domu so súpisným číslom 2410 postaveného
na Michalskej ulici č. 13 v Hlohovci na parc. č. 5119/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m2 a na parc.
č. 5119/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2 v katastrálnom území Hlohovec, obec Hlohovec, okres
Hlohovec, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 7283, (ďalej v texte len „Byt č. 11“). Vzhľadom na to, že do
konkurzného konania Úpadcu bola prihlásená a zistená pohľadávka veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 (ďalej v texte len „Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.“),
zabezpečená záložným právom k Bytu č. 11, Správca zapísal Byt č. 11 do súpisu majetku oddelenej podstaty
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 16/2018 zo dňa 23.01.2018.
V priebehu konkurzu bol Byt č. 11 tvoriaci oddelenú podstatu Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. speňažený za
65.506,60 €. Rozvrh výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. zo dňa 15.10.2018
tvorí prílohu tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku v zmysle ustanovenia § 101 ods. 2 ZKR.
Na základe Rozsudku o vyporiadaní BSM Ing. Viliam Halmeš nadobudol do výlučného vlastníctva
nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 8064, kat. úz. Párovské Háje, obec Nitra, okres Nitra, a to parcely
registra „C“, parc.č. 3692/69 orná pôda o výmere 993 m2, parc. č. 3692/248 zastavané plocha a nádvoria
o výmere 160 m2, parc. č. 3692/283 zastavané plochy a nádvoria o výmere 847 m2 a stavba – rodinný dom so
súpisným č. 794, postavený na parc. č. 3692/248 (ďalej v texte len „Rodinný dom a priľahlé pozemky“), ktoré
boli zapísané v konkurznej podstate úpadcu, Ing. Viliama Halmeša, a zároveň jeho správca, Mgr. Ing Miroslav
Zdychavský, bol Rozsudku o vyporiadaní BSM zaviazaný zaplatiť peňažnú náhrada vo výške 13 544,65 € titulom
vyporiadania BSM, ktorú získa so speňaženia Rodinného domu a priľahlých pozemkov do konkurznej podstaty
Úpadcu. Vzhľadom na to, že do konkurzného konania Úpadcu bola prihlásená zabezpečená pohľadávka veriteľa:
OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 (ďalej v texte len „OTP Banka
Slovensko, a. s.“) so záložným právom k Rodinnému domu a priľahlým pozemkom, bola pohľadávka vo výške
13.544,65 € voči správcovi Mgr. Ing Miroslavovi Zdychavskému zapísaná do súpisu majetku oddelenej podstaty
OTP Banka Slovakia, a.s., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 76/2020 zo dňa 21.04.2020. Predmetná
pohľadávka bola uhradená po speňažení Rodinného domu a priľahlých pozemkov dňa 09.04.2020 Ing. Mgr.
Miroslavom Zdychavským správcom úpadcu Ing. Viliama Halmeša. Rozvrh výťažku zo speňaženia oddelenej
podstaty OTP Banka Slovakia, a.s. zo dňa 29.04.2020 tvorí prílohu tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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 zmysle ustanovenia § 101 ods. 2 ZKR.
Do súpis majetku všeobecnej podstaty boli zapísané nižšie špecifikované súpisové zložky, ktoré boli zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 196/2016 zo dňa 12.10.2016 a v Obchodnom vestníku č. 37/2019 zo dňa 21.02.2019.
Vzhľadom na vyporiadanie BSM Úpadcu je úplný súpis majetku všeobecnej podstaty, vrátane výťažku zo
speňaženia priradeného k jednotlivým súpisovým zložkám nasledovný:
POHĽADÁVKA Z ÚČTU ALEBO INEJ FORMY VKLADU V BANKE ALEBO INEJ OBDOBNEJ INŠTITÚCII
Číslo súp.
Banka
zl.

Číslo účtu stavebného sporenia

Zostatková suma

Súpisová
hodnota

Výťažok
speňaženia

2.

1139109 5 07

3 140,70 €

3 140,70 €

3 140,70 €

Prvá Stavebná Sporiteľňa, a. s.

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Číslo
Súpisová
Popis
súp.zl.
hodnota
Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zaplatený úpadcom pri
3.
663,88 €
podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu

Celkový výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty:

Výťažok
speňaženia

zo

zo

663,88 €

3 804,58 €

2. ROZVRHOVÁ ČASŤ
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 prvá veta ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do
súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý
majetok podliehajúci konkurzu, správca pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku.“
Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja
z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti
všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa
pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR: „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok
proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh
zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené.
Zostavenie zoznamu pohľadávok a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Podľa ustanovenia § 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 oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“
V zmysle citovaného ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR Správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom
vestníku č. 37/2019 zo dňa 21.02.2019 pod položkou K015933. V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZKR nebola
podaná žiadna námietka proti poradiu pohľadávok proti podstate.
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate boli v súlade s ustanovením § 87 ods. 2 ZKR
zapísané pohľadávky v celkovej výške 3.735,56 €, ktorých špecifikácia tvorí prílohu tohto návrhu.
Rozvrh výťažku:
V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR a uvedených skutočností Správca postupoval
pri stanovení konečného rozvrhu výťažku nasledovne:
Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty:
3.804,58 €
Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
3.735,56 €
Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate
určený na uspokojenie pohľadávok:
69,02 €
Výška zistených nezabezpečených pohľadávok a pohľadávok, ktoré sa uspokojujú ako nezabezpečené pohľadávky
v zmysle §94 ZKR:
690.081,05 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pomerné uspokojenie v percentách:

Por. č. VERITEĽ

0,01 %

477,61 €

USPOKOJENIE
ZO VŠEOBECNEJ
PODSTATY
0,01%
0,05 €

3 088,54 €

0,31 €

638,72 €
3 926,87 €

0,07 €
0,40 €

27 582,16 €

2,81 €

476,95 €
37 576,94 €
45 849,24 €

0,05 €
3,83 €
4,67 €

12 704,88 €

270 993,58 €

27,61 €

48 368,78 €

18 861,15 €

1,92 €

61 073,66 €

18 490,41 €
234 920,19 €
14 493,81 €
677 376,17 €

1,88 €
23,94 €
1,48 €
69,02 €

ZISTENÁ
USPOKOJENIE
KONEČNÁ
VÝŠKA
Z
ODDELENEJ NEZABEZPEČENÝCH
POHĽADÁVOK PODSTATY
POHĽADÁVOK

1

Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. 477,61 €
Bytové hospodárstvo Hlohovec,
2
3 088,54 €
s.r.o.
3
COFIDIS, a.s.
638,72 €
4
Consumer Finance Holding, a.s.
3 926,87 €
Československá obchodná banka,
5
27 582,16 €
a.s.
6
Generali Poisťovňa, a.s.
476,95 €
7
Ing. Boris Danko
37 576,94 €
8
Ing. Marián Škorica
45 849,24 €
OTP Banka Slovensko, a.s. zabezpečená
pohľadávka
uspokojená vo výške 4,48 %,
9
v
rozsahu
neuspokojenom 283 698,46 €
z oddelenej podstaty sa uspokojuje
ako nezabezpečená
pohľadávka
podľa § 94 ZKR
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
zabezpečená
pohľadávka
uspokojená vo výške 71,95 %,
v
rozsahu
neuspokojenom 67 229,93 €
10
z oddelenej podstaty sa uspokojuje
ako nezabezpečená
pohľadávka
podľa § 94 ZKR
- nezabezpečená pohľadávka
18 490,41 €
11
RTG Style, s.r.o.
234 920,19 €
12
Všeobecná úverová banka, a.s.
14 493,81 €
SPOLU
738 449,83 €

VÝŠKA

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 druhá veta ZKR Správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh
konečného rozvrhu výťažku a určuje zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu lehotu na jeho
schválenie 15 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V Trnave dňa 05.08.2020
JUDr. Erik Bilský
správca úpadcu Iveta Halmešová

K061444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kocian Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mrázova 380 / 6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/99/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/99/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 23OdK/99/2020 zo dňa 31.3.2020 konkurz na
majetok dlžníka : Viktor Kocian, nar. 17.06.1994, bytom Mrázová 380/6, 949 01 Nitra – Dražovce, t.č.
Petzwalova 22, 949 01 Nitra – Klokočina, a súčasne ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Erik Štorek, so sídlom
kancelárie: Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR pod zn.: S 1921.
Uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 68/2020 dňa 07.04.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca Mgr. Erik Štorek, po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle
ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Viktor Kocian, nar. 17.06.1994, bytom Mrázová 380/6, 949 01 Nitra – Dražovce, t.č. Petzwalova
22, 949 01 Nitra – Klokočina, končí.
Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžník Viktor Kocian, nar. 17.06.1994, bytom Mrázová 380/6, 949
01 Nitra – Dražovce, t.č. Petzwalova 22, 949 01 Nitra – Klokočina, v zmysle § 167 v ods. 1 zrušuje.
Týmto nie je dotknutá platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu.

V Nových Zámkoch dňa 6.8.2020
Mgr. Erik Štorek, správca

K061445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václav Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajná 129, 952 01 Tajná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/111/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/111/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka Ladislav Václav, nar. 05.11.1982, bytom 952 01 Tajná 129, podnikajúci pod
obchodným menom : Ladislav Václav - LAVAC, s miestom podnikania 952 01 Tajná 129, IČO: 46 172 068, týmto
v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.

V Nových Zámkoch dňa 6.8.2020
Mgr. Erik Štorek, správca

K061446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FARMSERVIS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 301/25 / 0, 955 01 Tovarníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 141 081
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2018 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Titl.
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ZEMAD s.r.o.
Želetava 320
Želetava
Česká republika
číslo konania
32K/3/2018

Naša značka
32K/3/2018 S1869

Vybavuje
JUDr. Mgr. Baran

Šaľa
15.07.2020

Vec
Oznámenie o popretí prihlásenej pohľadávky
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23.08.2018 sp. zn. 32K/3/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu FARMSERVIS, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Odbojárov 301/25, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 141 081
(ďalej len „úpadca“) a do funkcie správcu ustanovený Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949
01 Nitra, zn. správcu S1770 (ďalej len „predchádzajúci správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 168/2018 zo dňa 31.08.2018 pod položkou K064283.
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 20.12.2018 sp. zn. 32K/3/2018 bol do funkcie správcu ustanovený
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S1869 (ďalej len
„správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 1/2019 zo dňa 02.01.2019 pod
položkou K000046.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihláškou pohľadávky zo dňa 28.04.2020 (bez por. č.) sp.
zn. 32K/3/2018 veriteľ ZEMAD s.r.o., so sídlom Želetava 320, Želetava, Česká republika (ďalej len „popretý
veriteľ“) prihlásil do konkurzného konania pohľadávku v celkovej prihlásenej sume 10.199,76 eur (ďalej len
„pohľadávka“), ktorá pohľadávka bola v zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 17/1. Oznam o doručení
prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 113/2020 zo dňa
15.06.2020 pod položkou K046898.
Správca má za to, že pohľadávka popretého veriteľa je sporná, a z nižšie uvedených dôvodov túto popiera
čo do právneho dôvodu vzniku, výšky a vymáhateľnosti.
V zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) „Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a porovná
s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj na
vyjadrenia dlžníka a iných osôb v rozsahu, v akom ich možno považovať za vecne preukázané a právne
odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej
pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu, len ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že
prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom
alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v miere, ktorá odôvodňuje predpoklad, že veriteľ prihlásenej
pohľadávky nebude v prípade konania o určení popretej pohľadávky úspešný. Dôvodom popretia prihlásenej
pohľadávky nemôže byť len skutočnosť, že spornosť vyplýva z účtovnej dokumentácie dlžníka, vyjadrení dlžníka
alebo vyjadrení osôb, ktorých záujmy môžu byť ovplyvnené záujmami dlžníka, najmä jeho súčasných alebo
predchádzajúcich právnych, účtovných alebo daňových poradcov.“
V zmysle § 32 ods. 2 ZKR „Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej
pohľadávky písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o
pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú
orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.“
V zmysle § 32 ods. 3 písm. b) ZKR „Pohľadávku možno poprieť b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky
do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle § 32 ods. 5 ZKR „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri
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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 pohľadávky čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle § 32 ods. 6 ZKR „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomné oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
Prihláška pohľadávky zo dňa 28.04.2020 (bez por. č.) v zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 17/1:
Veriteľ: ZEMAD s.r.o., so sídlom Želetava 320, Želetava, Česká republika
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky: „Pohledávka vznikla dle fakturaci za pronájem zemědelských
stroju na základě uzavřených smluv. Smlouvy za rok 2014 a za rok 2015 jsou přílohou č. 1. Faktúry vystavené
byly vystavené na základě potvrzených pracovních výkazu k pronajímaným zemědelským strojum:
·
·
·
·

faktúra vystavená č.
faktúra vystavená č.
faktúra vystavená č.
faktúra vystavená č.

1023/2014;
1024/2014
2018/2015
2016/1020

Faktury vystavené byly uhrazany pouze částečně, uhrády často probíhaly až na základě upomenutí.
Fakturovanou výši častečné úhrady včetně dat úhrady a konečné zustatky pohledávek jsou zpracovány v příloze
č. 6.“
Istina: 10.199,76 eur;
Úroky: Úroky z omeškania: Poplatok z omeškania: Náklady z uplatnenia: Celková suma pohľadávky: 10.199,76 eur;
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: E;
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: E;
Zabezpečene pohľadávky: nie je;

Popretie:
Právny dôvod:
·

Dôvod a deň popretia prihlásenej pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do právneho dôvodu:

Správca má za to, že pohľadávka popretého veriteľa je čo do právneho dôvodu sporná.
Popretý veriteľ je subjekt zriadený podľa českého práva. V prihláške pohľadávky absentuje preukázanie existencie
právnej subjektivity popretého veriteľa, kedy nie je možné bez ďalšieho overiť jeho spôsobilosť byť účastníkom
konania a nadobúdať práva a povinnosti.
Zo Zmluvy o nájme poľnohospodárskych strojov určených výlučne na práce a služby v poľnohospodárstve číslo
12/2014, č. 28/2015 (ďalej len „Zmluvy“) vyplýva, že účastníkom zmluvy sú popretý veriteľ a úpadca, pričom
predmetom zmluvy je nájom strojov na zber obilnín a olejnín obilným kombajnom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

138

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

Popretý veriteľ na preukázanie svojho nároku priložil k prihláške okrem Zmlúv aj faktúry a Výkazy žatvy, z ktorých
výkazov vyplýva, že objednávateľom služby sú rôzne tretie subjekty, t.j. nie popretý veriteľ, rovnako nie je
preukázané, že by boli tieto služby objednané tretími subjektmi u úpadcu. Ak by aj predmetnú žatvu vykonal
úpadca na základe Zmlúv v prospech týchto tretích subjektov, potom nie je preukázané, že poľnohospodárske
stroje boli zabezpečené, prenajaté práve od popretého veriteľa ak tieto nie je možné bližšie identifikovať
vzhľadom na skutočnosť, že absentuje akákoľvek ich bližšia špecifikácia, ktorá by bola schopná
poľnohospodársky stroj jedného dodávateľ odlíšiť od iného napr. pomocou VIN kódu. Rovnako nie je preukázané,
že na týchto (bližšie) nešpecifikovaných strojoch došlo k vykonaniu žatvy, či inej poľnohospodárskej činnosti, ktorá
by odôvodňovala vznik záväzku úpadcu.
Na základe vyššie uvedeného považujem popretým veriteľom uplatnený nárok za sporný čo do právneho dôvodu
vzniku a tento v celom rozsahu popieram.
Právny dôvod: pohľadávka popretá v celom rozsahu, čo do právneho dôvodu;
Deň popretia, čo do právneho dôvodu: 15.07.2020;
Výška:
·

Dôvod a deň popretia prihlásenej pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do výšky:

Dôvod je totožný ako pri popretí právneho dôvodu vzniku pohľadávky. Pokiaľ nie je možné určiť právny dôvod
vzniku pohľadávky nie je možné určiť a ustáliť výšku pohľadávky, ktorá je z uvedeného dôvodu sporná a preto je
v celom rozsahu popieram.
Na základe Zmlúv a vystavených faktúr, ak by aj bol preukázaný právny dôvod vzniku pohľadávky, nie je možné
určiť spôsob výpočtu faktúrovanych čiastok, ani overiť ich správnosť.
Výška: pohľadávka je popretá v celom rozsahu prihlásenej celkovej sumy, t.j. 10.199,76 eur.
Zistená výška: 0,- eur;
Deň popretia, čo do výšky: 15.07.2020;
Vymáhateľnosť:
·

Dôvod a deň popretia prihlásenej pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do vymáhateľnosti:

Splatnosť faktúr nastala nasledovne:
Faktúra č. 1023/2014 dňa 10.10.2014
Faktúra č. 1024/2014 dňa 10.10.2014
Faktúra č. 2018/2015 dňa 11.09.2015
Faktúra č. 2016/1020 dňa 26.09.2016
Vzhľadom na všeobecnú 4 ročnú premlčaciu lehotu, považuje správca popretým veriteľom uplatnenú pohľadávku
za premlčanú v rozsahu 3.503,38 eur.
Premlčanie jednotlivých nárokov nastalo ku dňu:
10.10.2018 z faktúry č. 1023/2014;
10.10.2018 z faktúry č. 1024/2014;
11.09.2015 z faktúry č 2018/2015;
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V zvyšnej časti 6.696,38 eur z titulu faktúry č. 2016/1020 je nárok vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti,
týkajúce sa právneho dôvodu vzniku sporný.
Vymáhateľnosť: pohľadávka popretá v celom rozsahu, čo do vymáhateľnosti;
Deň popretia, čo do vymáhateľnosti: 15.07.2020;

S úctou,

JUDr. Mgr. Radoslav Baran
správca konkurznej podstaty úpadcu
FARMSERVIS, s.r.o. „v konkurze“

Poučenie:
V zmysle § 32 ods. 9 ZKR „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom
žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči
všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi,
inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote
na nepríslušnom súde.”
V zmysle § 32 ods. 10 ZKR „Ak veriteľ pohľadávky popretej čo do poradia nepodal žalobu, platí najnižšie uznané
poradie.”
V zmysle § 32 ods. 11 ZKR „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku, na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.”
V zmysle § 32 ods. 14 ZKR „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.”
V zmysle § 32 ods. 15 ZKR „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebula
popretá považuje za zistenú.”

K061447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Behúl Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 564/38, 951 76 Tesárske Mlyňany - Tesáre nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/154/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/154/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Peter Behúl, nar. 28.08.1968, bytom M. R. Štefánika 564/38, 951 76
Tesárske Mlyňany - Tesáre nad Žitavou, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku,
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nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K061448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bíliková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 903/93, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/165/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/165/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Jana Bíliková, nar. 06.06.1957, bytom Petőfiho 903/93, 943 01
Štúrovo, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K061449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Král Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sikenica 104, 937 01 Sikenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/36/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/36/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Okresný súd Nitra uznesením, č.k. 28OdK/36/2020 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Tibor Král, nar.
27.11.1977, bytom Trhyňa 104, 937 01 Sikenica, SR, (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka
a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Róbert HIPP, MBA, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487,
sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra (ďalej ako „Správca“). V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR,
správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do
90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov
konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu: Tibor Král,
nar. 27.11.1977, bytom Trhyňa 104, 937 01 Sikenica, SR, - sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Tibor Král, nar. 27.11.1977, bytom Trhyňa 104,
937 01 Sikenica, SR, - sa zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K061450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Kálmán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 392, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1976
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/232/2019 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/232/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Zsolt Kálmán, nar. 23.10.1976, bytom Kamenica nad Hronom 392,
943 65 Kamenica nad Hronom, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Zsolt Kálmán, s miestom
podnikania Kamenica nad Hronom 392, 943 65 Kamenica nad Hronom, IČO: 34 587 616 (ďalej len „dlžník“)
preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu. Vzhľadom na túto skutočnosť správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky ZKR podľa § 167b ods. 1, §
167c ods. 2 a 3 a § 167d.

K061451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Kóša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 19, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/188/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/188/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Viliam Kolenčík, správca majetku dlžníka Attila Kóša, so sídlom kancelárie správcu: Cabajská 817/2, 951
48 Jarok, email: viliam.kolencik@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra pod spis. zn.
230dK/188/2020, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie
správcu od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na
adrese: viliam.kolencik.@gmail.com
V Jarku, dňa: 05.08.2020
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K061452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Kóša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 19, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1962
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/188/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/188/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie

Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, správca konkurznej podstaty dlžníka:
dlžníka : Attila Kóša, nar. 15.11.1962, bytom T. Vansovej 19, 940 02 Nové Zámky, č.k. 23OdK/188/2020,
(ďalej len „dlžník“) týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 11, 19, 20 a 21 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový
účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania na účely ust. § 32 ods. 11 ZKR je zriadený v banke
Slovenská Sporiteľňa, IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414 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. Podľa ust. § 32 ods. 11 ZKR podmienkou
podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné
zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže,
súd konanie zastaví. 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. Podľa ust. § 32 ods. 20 ZKR
povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného
predpisu. Podľa ust. § 32 ods. 21 ZKR na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do
uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania
podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.

V Jarku, dňa: 05.08.2020

Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K061453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Kóša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 19, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/188/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/188/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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/EÚ/ č. 2015/848 z 20.mája 2015.

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20th May
2015.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. 05. 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca Dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra spis. zn. 23OdK/188/2020 zo dňa
20.07.2020, zverejnením v Obchodnom vestníku OV č. 142/2020 dňa 24.07.2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Attila Kóša, nar. 15.11.1962, bytom T. Vansovej 19, 940 02 Nové Zámky, (ďalej len „Dlžník“)
a za správcu bol ustanovený Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie Cabajská 817/2, 951 48 Jarok.

According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20th May 2015 on Insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that based on the Decision of District Court
Nitra No. 23OdK/188/2020 dated July 20th 2020, published in Commercial Journal No. 142/2020 on July
24th 2020, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Attila Kóša, born 15.11.1962,
domiciled T. Vansovej 19, 940 02 Nové Zámky, (hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously appointed
Mgr. Viliam Kolenčík, head office Cabajská 817/2, 951 48 Jarok as the trustee of the Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 25.07.2020 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

This Decision of the District Court Nitra came into force on July 25th 2020. The bankruptcy was declared
as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZoKR“) sa pohľadávka uplatňuje v konkurze prihláškou (§ 166a ods. 2 ZoKR).
Veritelia Dlžníka majú právo prihlásiť sa do konkurzu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise
u správcu, spis. zn.: 23OdK/188/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the „BRA“),
the claim shall be alleged by an application (§ 166a sec. 2 BRA). The creditors of the Debtor have the right
to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
original to the Bankruptcy Trustee, to the file No. 23OdK/188/2020. Applications that will not be delivered
on time to the Bankruptcy Trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not
allowed to perform the voting rights and other rights associated with lodged claims.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne uplatniť zabezpečovacie
právo. Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. Ak sa
prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z neho možno
predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom. Prihlásiť sa môže aj
veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
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vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

In the case of secured claims, the security right must be properly applied in the application submitted to
the trustee. Loaded property forms the bankruptcy entity if the preferred secured creditor is registered. If
only a later secured creditor is registered, the loaded property is the entity of the bankruptcy if it is
possible to assume also the satisfaction of a secured creditor with a later security right. Creditor who has
a claim against another person different from Debtor, can also register its claim if it is secured with
security right applicable to the estate of Debtor, lodge its claims in the same way. The application has to
be filled in a special application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Prihláška musí byť
označená ako „Prihláška pohľadávky“.

The application of creditor´s claim must contain the Information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securites also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. The
lodgment of the claim shall bear the heading „Prihláška pohľadávky“.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EUR currency. If the claim is not logged in the
EUR, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedenie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v
akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Documents proving the Information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case if a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
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Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.

In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic, a
representative with an address or a seat in Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. The application form, which
was delivered to trustee or Court cannot be corrected or amended.

Táto výzva sa vzťahuje na každého zahraničného veriteľa, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v Únii v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This invitation applies to any foreign creditor who is habitually resident, domiciled or registered in the
Union according to the Regulation (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Jarku, dňa: 05.08.2020

Mgr. Viliam Kolenčík, správca / Bankruptcy trustee

K061454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puška Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Pišúta 1327 / 27, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1981
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/282/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/282/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Gejza Puška, M.
Pišúta, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú
podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok Dlžníka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Gejza Puška

K061455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 4693/7, 036 01 Martin - Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1989
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/301/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/301/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu z dôvodu, že došlo k zániku veci, konkrétne:
Hnuteľná

Druh
Renault Clio

vec:

EČV
MT231DK

VIN číslo
VF1BB05CF25539823

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1

Stav vozidla
Jazdené

Zverejnenú v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 72/2019 dňa 11.04.2019.

SKP k.s., správca dlžníka Michal Kováč

K061456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 4693/7, 036 01 Martin - Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1989
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/301/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/301/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Michal Kováč,
Medňanského 14/C, 036 01 Martin, nar. 18.12.1989 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Michal Kováč

K061457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gomola Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jura Hronca 3408 / 5, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1991
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/52/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/52/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Michal Gomola,
Jura Hronca 3408/5, 010 15 Žilina, Slovenská republika, dat. nar.: 14. 1. 1991 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Michal Gomola

K061458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budai Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 1308/15, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1952
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/129/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/129/2017
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

148

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ján Budai, Veľká
Okružná 1308/15, 010 01 Žilina, IČO: 30 210 712, nar.: 10. 12. 1952 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na
majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Ján Budai

K061459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašinec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 918, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1976
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/82/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/82/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ján Gašinec,
Nesluša 918, 023 41 Nesluša, Slovenská republika, dat. nar.: 8. 1. 1976 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Ján Gašinec

K061460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 2050/46, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1985
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/310/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/310/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina: 44 915 691, správca dlžníka: Miroslav Baláž, Horné
Rakovce 22, 039 01 Turčianske Teplice, dat. nar.: 15. 6. 1985 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1
ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Miroslav Baláž

K061461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puška Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Pišúta 1327 / 27, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1981
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/282/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/282/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:

Motorové vozidlo:
Popis
Citroen Jumper

Rok výroby
Neznáme

Výrobné číslo
VF7231A6215126351

Stav opotrebovanosti
neznámy

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1

Zverejnenú v doplnenom súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 107/2020 dňa 05.06.2020.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže hnuteľnú vec sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.

SKP, k.s., správca dlžníka Gejza Puška

K061462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajnoš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 730, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/85/2020/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/85/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Ján Hajnoš, nar. 01.01.1961, bytom: Skalité 730, 023 14 Skalité, do
19.03.2014 podnikajúca pod obchodným menom Ján Hajnoš s miestom podnikania Skalité 730, 023 14 Skalité,
IČO: 33 682 704 v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a zároveň oznamuje, že konkurz sa končí. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Radovan Birka, správca

K061463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garaj Miroslav "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/140/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/140/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Zuzana Šujanská, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 50 504 649, značka správcu:
S 1992, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Garaj „v konkurze“, nar. 14.08.1984, trvale bytom:
Mesto Čadca, 022 01 Čadca, do 20.06.2020 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Garaj Gamistaw, s miestom podnikania 022 01 Čadca, IČO: 41 588 100, korešpondenčná adresa: Svrčinovec
310, 023 12 Svrčinovec, týmto oznamujem, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo
počas vedenia konkurzného konania nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9:00 h - 12:00 h a
od 13:00 h - 16:00 h v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu
je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: +421 910 397 100, prípadne e-mailom: sujanska.spravca@gmail.com .

JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K061464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garaj Miroslav "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/140/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
JUDr. Zuzana Šujanská, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 50 504 649, značka správcu:
S 1992, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Garaj „v konkurze“, nar. 14.08.1984, trvale bytom:
Mesto Čadca, 022 01 Čadca, do 20.06.2020 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Garaj Gamistaw, s miestom podnikania 022 01 Čadca, IČO: 41 588 100, korešpondenčná adresa: Svrčinovec
310, 023 12 Svrčinovec, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „ZKR“),
oznamujem bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom
v konkurznom konaní sp. zn.: 9OdK/140/2020, ktorým je účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, číslo účtu (IBAN): SK64 8330 0000 0020 0181 2288.
Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.
Podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky
predstavuje dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve
percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €.
JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K061465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garaj Miroslav "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/140/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/140/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
oznamujem, že na majetok dlžníka Miroslav Garaj „v konkurze“, nar. 14.08.1984, trvale bytom: Mesto Čadca,
022 01 Čadca, do 20.06.2020 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Garaj - Gamistaw, s miestom
podnikania 022 01 Čadca, IČO: 41 588 100, korešpondenčná adresa: Svrčinovec 310, 023 12 Svrčinovec,
(ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Žilina, spisová značka: 9OdK/140/2020 zo dňa 30.07.2020
vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Zuzana Šujanská, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina;
uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 150/2020 dňa 05.08.2020.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Zilina, Nr.
9OdK/140/2020, dated July 30th 2020, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor: Miroslav
Garaj, born in August 14th 1984, address: Čadca, 022 01 Čadca, Slovak republic, to 20/06/2020 business
name: Miroslav Garaj - Gamistaw, registered seat: 022 01 Čadca, Slovac republic, Identification number:
41 588 100, delivery address: Svrčinovec 310, 023 12 Svrčinovec; (hereinafter only „Debtor“) and the trustee
JUDr. Zuzana Šujanská, Sládkovičova 6, 010 01 Zilina was appointed. The resolution of District Court Žilina
was published in the Commercial Bulletin Nr. 150/2020 in August 5th 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. 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. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1. 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 judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
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V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
2. The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In
the bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. 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.
4. 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
5. 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 a 10 ZKR).
5. In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Zuzana Šujanská, správca,
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi
musí byť prihláška 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).
6. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address JUDr. Zuzana Šujanská,
trustee, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak republic or electronically to his online mailbox using appropriate
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form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of the
person which is authorized for submission of electronic filling. The application 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 Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. 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, sídlo a IČO alebo
iný identifikačný údaj veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, IČO alebo iný identifikačný údaj
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 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). Vzor tlačiva je k dispozícii na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
9. 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, seat ID No. or other identification of the creditor, b) name, surname and residence or name, seat, ID No.
or other identification of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the
claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). The 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). 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). A pre-printed form is available at the website
of the Ministry of Justice of the SR (www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. 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).

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

155

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

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 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).
12. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
12. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, a ktorých pobyt alebo sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
14. This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015 and whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles No.
53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015.
JUDr. Zuzana Šujanská, správca/trustee

K061466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Majerčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1207/120A, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/131/2020 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/131/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Alena Majerčíková, nar. 14.07.1974, trvale
bytom 1.mája 1207/120A, 031 01 Liptovský Mikuláš, týmto v zmysle § 85 ods.2)ZoKR oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín,
a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín nahliadania je potrebné
vopred dohodnúť na tel. č. 0911 732 745, prípadne emailom na adrese: plichtova.pravo@gmail.com.
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
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K061467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Majerčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1207/120A, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/131/2020 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/131/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s čl.54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní oznamujem, že na majetok dlžníka Alena Majerčíková, nar. 14.07.1974, trvale bytom 1.mája
1207/120A, 031 01 Liptovský Mikuláš , bol Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 1OdK/131/2020 zo dňa
27.07.2020 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Eva Plichtová,PhD., so sídlom
kancelárie:Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
Toto Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.148/2020 dňa 03.08.2020, a právoplatnosť
nadobudlo dňa 04.08.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the čl. 54 Direction of the European Council No.2015/848 on insolvency proceedings dated 20th May
2015, as the trustee of bankrupt Alena majerčíková, b.14.07.1974, permanently residing: 1.mája
1207/120A, 031 01 Liptovský Mikuláš (onwards only „bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court
in Žilina NO:1OdK/131/2020 dated 27th july 2020.
This resolution of the District Court Žilina was published in the Commercial bulletin No.148/2020 from
03thaugust 2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Eva Plichtová,
PhD., With headquarters Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Žilina became valid on 04thaugust 2020. This day was declared bankruptcy.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré užboli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
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s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až6, 8 až10 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiťsa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle §29 ZKR inak
sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je užpohľadávka 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
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

158

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K061468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M -MÓDA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovská 1670, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 750 533
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu M -MÓDA s.r.o., so sídlom Hrabovská 1670, 034
01 Ružomberok, IČO: 46 750 533, sp. zn. 3K/3/2019, nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa MUSTANG Jeans GmbH, so sídlom Austrasse 10, D-74653 Künzelsau, Nemecká
spolková republika, registračné č. HRB 590688, prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka v
celkovej sume 7.399,87 EUR;
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K061469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M -MÓDA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovská 1670, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 750 533
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu M -MÓDA s.r.o., so sídlom Hrabovská 1670, 034
01 Ružomberok, IČO: 46 750 533, sp. zn. 3K/3/2019, nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom
140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 64 948 242, prihlásená samostatnou
pohľadávky por. č. 1: pohľadávka v celkovej sume 14.064,91 EUR;
2. pohľadávka veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom
140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 64 948 242, prihlásená samostatnou
pohľadávky por. č. 2: pohľadávka v celkovej sume 9.991,89 EUR.

Želetavská 1525/1,
prihláškou
Želetavská 1525/1,
prihláškou

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

K061470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Choleva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Kmeťku 3150/2, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.7.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2013 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v konkurze vedenom na majetok úpadcu Zuzana
Choleva (predtým Thomson), Karola Kmeťku 3150/2, 010 08 Žilina, pod sp.zn. 1K/18/2013
I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 1K/18/2013 zo dňa 16.7.2013 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu a zároveň cit. uznesením bola ustanovená za správcu JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom E.B.Lukáča 2,
036 01 Martin. Uznesenie, ktorým bol otvorený malý konkurz, bolo zverejnené v OV č. 138/2013 z 19.7.2013.
Dňom vyhlásenia konkurzu sa považuje dátum 20.7.2013.
V základnej prihlasovacj lehote sa do konkurzu prihlásili dvaja veritelia, z toho jeden zabezpečený veriteľ – Prima
banka Slovensko a.s., ktorého pohľadávka bola zabezpečená záložným právom prvým v poradí
k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v kat.úz. Žilina a kat.úz. Pribylina.
Dňa 23.10.2013 sa mala konať schôdza konkurzných veriteľov. Oznam o zvolaní schôdze veriteľov bol zverejnený
v OV č. 174/2013 z 10.9.2013. Z dôvodu, že schôdze sa nezúčastnil žiadny veriteľ, táto nebola uznášaniaschopná
a nebol kreovaný príslušný orgán. Z tohto dôvodu funkciu príslušného orgánu vykonával počas celého
konkurzného konania Okresný súd Žilina.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa do konkurzu prihlásili ďalší piati nezabezpečení veritelia so svojimi
pohľadávkami, ktorí boli zapísaní do Zoznamu pohľadávok, oznamy o zapísaní pohľadávok po lehote, boli
zverejnené v Obchodnom vestníku.
Pohľadávku veriteľa Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava vo výške 58,66 Eur poprela správkyňa z dôvodu jej
premlčania. Veriteľ nepodal incidenčnú žalobu, z tohto dôvodu sa na túto pohľadávku neprihliada.
Konečná suma zistených pohľadávok bola vo výške 193.765,94 Eur, z toho výška zabezpečenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. Žilina je vo výške 181.495,12 Eur.

Súpis oddelenej podstaty a speňaženie:
Do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina bol
zapísaný nasledovný nehnuteľný majetok úpadkyne nasledovne:
1. Byt č. 11 na 4p., vchod 22 v dome s.č. 2199 na pozemku parc.č. 6681 a spoluvlastnícky podiel 512/47955
na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 2199 a na pozemku parc.č. 6681, zast.plocha, SR,
kat.úz Žilina, LV č. 5019 – podiel úpadkyne ½-ica, súpisová hodnota: 20.950,- EUR
2. Rodinný dom s.č. 360 na parc.č. 19 spolu s pozemkami - pozemok parc.č. 17, výmera 137 m2, TTP,
pozemok parc.č. 18, výmera 1702 m2, záhrada a pozemok parc.č. 19, výmera 643 m2, zast.plocha, SR,
kat.úz. Pribylina, LV č. 553 – podiel úpadkyne ½-ica, súpisová hodnota: 39.900,- EUR
Do súpisu bol následne dňa 22.2.2016 zapísaný v zmysle ust. §79 zák.č. 7/2005 Z.z. aj majetok inej
osoby ako úpadcu - Ian Thomson, 17A Byron Road, Wealdstone, Harrov, London, England:
3. Byt č. 11 na 4p., vchod 22 v dome s.č. 2199 na pozemku parc.č. 6681 a spoluvlastnícky podiel 512/47955
na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 2199 a na pozemku parc.č. 6681, zast.plocha, SR,
kat.úz Žilina, LV č. 5019 – podiel ½-ica, súpisová hodnota: 20.950,- EUR
4. Rodinný dom s.č. 360 na parc.č. 19 spolu s pozemkami - pozemok parc.č. 17, výmera 137 m2, TTP,
pozemok parc.č. 18, výmera 1702 m2, záhrada a pozemok parc.č. 19, výmera 643 m2, zast.plocha, SR,
kat.úz. Pribylina, LV č. 553 – podiel ½-ica, súpisová hodnota: 39.900,- EUR
Bod 3, 4 – majetok inej osoby ako úpadcu: zapísaný podľa § 79 zák.č. 7/2005 Z.z.
Z tohto je zrejmé, že do súpisu boli zaradené nehnuteľnosti pod bodmi 1 – 4, a to v celosti (1/2-ica
titulom majetku úpadkyne a ½-ica titulom zapísaného majetku tretej osoby podľa §79 ZoKR).
Predmetné nehnuteľnosti zabezpečovali pohľadávku oddeleného veriteľa Prima banka Slovensko a.s.
Žilina, prihlásenú vo výške 181.495,12 Eur.
Majetok zaradený do súpisu oddelenej podstaty (súpis bol zverejnený v OV č. 183/2013 z 23.9.2013,
následne v OV č. 38/2016 z 25.2.2016) bol speňažovaný v intenciách Uznesenia Okresného súdu Žilina
z 24.7.2027 v súlade so záväznými pokynmi oddeleného veriteľa, formou dražby.
Dosiahnuté výťažky v dražbách, boli na základe schválených Rozvrhov výťažkov majetku oddelenej podstaty,
vydané oddelenému veriteľovi Prima banka Slovensko a.s. Žilina v celkovej sume 94.433,56 Eur takto:
·
·

Dňa 4.4.2019 vydaný výťažok v sume 53.043,39 Eur
Dňa 13.1.2020 vydaný výťažok v sume 41.390,17 Eur
Zabezpečená pohľadávka oddeleného veriteľa bola takto uspokojená vo výške 52,03 % celkovej
pohľadávky.
Zostatok pohľadávky oddeleného veriteľa, ktorý nebol uspokojený z výťažkov speňaženia oddelenej
podstaty v zostatku 87.061,56 Eur, bol preradený do nezabezpečených pohľadávok a bude sa
uspokojovať ako všetky ostatné nezabezpečené pohľadávky.

Súdny poplatok z výťažku oddelenej podstaty vo výške 248,50 Eur bol na základe platobného príkazu
Okresného súdu Žilina uhradený dňa 14.4.2020, o čom bol súd informovaný listom z 15.5.2020.

Súpis všeobecnej podstaty a speňaženie:
Do súpisu všeobecnej podstaty (zverejenenie v OV č. 183/2013 z 23.9.2013, následne v OV č. 53/2020 zo
17.3.2020) bol zapísaný nasledovný majetok úpadkyne:
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P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Súpis všeobecnej podstaty
Pohľadávka proti OS Žilina
Chladnička
Práčka
Kuchynský stôl a stoličky
Pohľadávka z titulu mzdy
Spolu:

Deň vydania: 11.08.2020

Súp.hodnota
663,88
70,00
70,00
20,00
619,54
1 443,42

Speňaženie
663,88
150,00

619,54
1 433,42

Listom zo dňa 22.2.2016 požiadala správkyňa o udelenie záväzného pokynu príslušný orgán – Okresný súd
v Žiline s tým, že navrhla predaj hnuteľných vecí (por.č. 2,3 a 4) formou predaja „z voľnej ruky“ za cenu min. 30%
súpisovej hodnoty.
Okresný súd v Žiline uznesením zo dňa 17.3.2016 udelil správkyni záväzný pokyn na speňažovanie vecí
hnuteľných.
V súlade s podmienkami záväzného pokynu speňažila správkyňa hnuteľné veci v celkovej súpisovej hodnote
160,- Eur za kúpnu cenu vo výške 150,- Eur, čo je príjmom všeobecnej podstaty.
Inou činnosťou správkyne bol získaný nasledovný príjem do všeobecnej podstaty:
P.č.
1.
2.

Iný príjem do všeobecnej podstaty
Bankové úroky
Iný príjem - náhrada za nedoručenie pošty
Spolu:

Speňaženie
5,87
6,30
12,17

Zoznam pohľadávok a zámer zostaviť rozvrh proti všeobecnej podstate
V Obchodnom vestníku č. 53/2020 zo 17.3.2020 bol zverejnený nasledovný zoznam pohľadávok proti všeobecnej
podstate v celkovej sume 110,01 Eur.

P.č.
1.
2.
3.
3.
4.

Pohľadávka proti všeobecnej podstate
odmena správcu do I.SV -pomerná časť
odmena správcu zo speňaženia
bankové poplatky
súdny poplatok za konkurz - 0,2% z výťažku
predpokladané pohľadávky do skončenia konkurzu
SPOLU:

Poradie §87
a)
a)
c)
k)
c)

Suma
5,34
65,97
16,20
2,50
20,00
110,01

Príslušný orgán, dotknutý zabezpečený veriteľ ako aj veritelia pohľadávok proti podstate boli v oznámení,
zverejnenom v Obchodnom vestníku, upozornení na to, že sú oprávnení nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti
podstate a taktiež podať do 30 dní od zverejnenia oznamu prípadné odôvodnené námietky.
Správkyňa neobdržala žiadnu písomnú námietku proti zoznamu pohľadávok proti podstate.

Celkové príjmy konkurzu (speňaženie všeobecnej podstaty a iný príjem spolu):
V konkurznom konaní boli dosiahnuté nasledovné príjmy zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty a iných
príjmov získaných pri výkone činnosti správcu:
P.č.
1.

Súpis všeobecnej podstaty
Pohľadávka proti OS Žilina

Súp.hodnota
663,88

Speňaženie
663,88
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2.
3.
4.
5.
P.č.
1.
2.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Chladnička
Práčka
Kuchynský stôl a stoličky
Pohľadávka z titulu mzdy
Spolu:
Iný príjem do všeobecnej podstaty
Bankové úroky
Iný príjem - náhrada za nedoručenie pošty
Spolu:

Deň vydania: 11.08.2020

70,00
70,00
20,00
619,54
1 443,42

150,00

619,54
1 433,42
Speňaženie
5,87
6,30
12,17

Príjem zo speňaženia a iný príjem

1445,59

Všetky príjmy a pohľadávky proti podstate sú riadne evidované v evidencii príjmov a výdavkov, vedenej počas
konkurzu a sú súčasťou správcovského spisu.

II. Rozvrhová časť
A. Výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty a výťažok získaný inou činnosťou správcu
Výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty predstavuje sumu 1.443,42 Eur.
Príjem získaný inou činnosťou správcu predstavuje sumu 12,17 Eur.
Spolu dosiahnutý výťažok je teda vo výške 1.445,59 Eur a je špecifikovaný podľa jednotlivých
výťažkov v nasledovnej tabuľke:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
P.č.
1.
2.

Súpis všeobecnej podstaty
Pohľadávka proti OS Žilina
Chladnička
Práčka
Kuchynský stôl a stoličky
Pohľadávka z titulu mzdy
Spolu:
Iný príjem do všeobecnej podstaty
Bankové úroky
Iný príjem - náhrada za nedoručenie pošty
Spolu:

Súp.hodnota
663,88
70,00
70,00
20,00
619,54
1 443,42

Príjem zo speňaženia a iný príjem

Speňaženie
663,88
150,00

619,54
1 433,42
Speňaženie
5,87
6,30
12,17
1445,59

B. Pohľadávky proti všeobecnej podstate (vrátane odmeny SKP zo speňaženia, SUP a predpokladaných
nákladov
do
skončenia
konkurzu)
Pohľadávky priradené proti
v nasledovnej

P.č.
1.
2.
3.
3.
4.

všeobecnej podstate (podľa presného vyčíslenia)

Pohľadávka proti všeobecnej podstate
odmena správcu do I.SV -pomerná časť
odmena správcu zo speňaženia
bankové poplatky
súdny poplatok za konkurz - 0,2% z výťažku
predpokladané pohľadávky do skončenia konkurzu
SPOLU:

sú špecifikované
tabuľke:

Poradie §87
a)
a)
c)
k)
c)
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5,34
64,98
16,20
2,50
20,99
110,01
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C.

Deň vydania: 11.08.2020

Odmena

Odmena

správcu

bola

stanovená

v zmysle

správcu
vyhl.č.

665/2005

Z.z.

nasledovne:

a. Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola Okresným súdom v Žiline priznaná správkyni
odmena vo výške 663,88 Eur + DPH, spolu vo výške 796,66 Eur
Pri výpočte pomernej časti odmeny prislúchajúcej k všeobecnej podstate bolo stanovené percento vo
výške 0,67% (v závislosti od súpisovej hodnoty majetku všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty v čase
vydania výťažkov z oddelenej podstaty), t.j.odmena správcu do I.SV pripadajúca na všeobecnú podstatu
je vo výške 5,34 Eur.
b. Za speňaženie majetku v konkurze: Pri výpočte odmeny správkyne za speňaženie majetku v konkurze
bolo postupované podľa nižšie uvedených ustanovení.
Podľa ust. §17ods. 2 vyhl.č. 665/2005 Z.z. „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí
správcovi odmena 5% z výťažku.“
Podľa ust. §17 ods. 2 vyhl.č. 665/2005 Z.z. „Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý
sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
Podľa ust. §20 ods.1 vyhl.č. 665/2005 Z.z. „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo
viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku
takto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zo sumy výťažku do
zo sumy výťažku nad
zo sumy výťažku nad
zo sumy výťažku nad
zo sumy výťažku nad
zo sumy výťažku nad
zo sumy výťažku nad

33,19 eura
33,19 eura
331,94 eura
3 319,39 eura
33 193,92 eu ra
331 939,19 eura
3 319 391,89 eura

16 %,
15 %,
14 %,
13 %,
12 %,
3 %,
1 %.

Odmena správkyne zo speňaženia v zmysle cit. ustanovení je špecifikovaná (podľa jednotlivých zložiek
speňaženia majetku) v tabuľke a predstavuje výšku 54,15 Eur + 20%DPH, t.j. spolu vo výške 64,98 Eur.
Súpis všeobecnej podstaty a iný príjem
Pohľadávka proti OS Žilina
Chladnička
Práčka
Kuchynský stôl a stoličky
Pohľadávka z titulu mzdy
Bankové úroky
Iný príjem - náhrada za nedoručenie pošty
Príjem zo speňaženia a iný príjem

D.

Súdny

Súp.hodn.
663,88
70,00
70,00
20,00
619,54

poplatok

Speňaženie
663,88
150,00

Základ
0,00
150,00

%
0%
§20
ods.1

Odmena
0,00
22,83

s DPH
0,00
27,40

619,54
5,87
6,30
1445,59

619,54
0,00
6,30

5%
0%
5%

31,00
0,00
0,32
54,15

37,20
0,00
0,38
64,98

za

konkurz

Podľa pol.č.5 písm. d) zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je
stanovený súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 0,2% z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku
zo
všeobecnej
podstaty.
Pri výpočte súdneho poplatku sa vychádzalo zo sumy výťažku zo speňaženia majetku konkurznej
podstaty v celkovej výške 1.445,59 EUR, čo predstavuje základ pre výpočet poplatku. Súdny poplatok
predstavuje
potom
sumu:
2,50
EUR.
Súdny poplatok z výťažku všeobecnej podstaty vo výške 2,50 Eur bol na základe platobného príkazu
Okresného súdu Žilina uhradený dňa 14.4.2020, o čom bol súd informovaný listom z 15.5.2020.
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E.

Predpokladané

Konkurzy a reštrukturalizácie

pohľadávky

proti

podstate

Deň vydania: 11.08.2020

do

skončenia

konkurzu

Predpokladané pohľadávky proti podstate do skončenia konkurzu odhaduje správkyňa v celkovej výške
20,99 Eur, ktoré by mali byť použité na poplatky banke, poplatky spojené s uzatvorením a zrušením účtu
správy
podstaty,
na
poštovné
a pod.

F.

Suma

výťažku

určená

na

uspokojenie

nezabezpečených

veriteľov

Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vypočítaná nasledovne:
Speňaženie majetku všeobecnej podstaty a iný príjem
Pohľadávky proti podstate
Výťažok pre nezabezpečených veriteľov

G.

Pomerné

rozdelenie

výslednej

sumy

1 445,59
-110,01
1 335,58

určenej

na

uspokojenie

nezabezpečených

veriteľov

Medzi nezabezpečených veriteľov bude rozdelená suma čistého výťažku vo výške 1.335,58 Eur.
Pohľadávka každého nezabezpečeného veriteľa bude uspokojená vo výške 1,34 % podľa nasledovnej
tabuľky:

Č.
2
3
4
5

Veriteľ
Prima banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, Žilina
Krupa Dalibor
J.Milca 41, Žilina
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
BYTTERM, a.s.
Saleziánska 4, Žilina

6

Mesto Žilina
Nám.obetí komunizmu 1, Žilina

7

Obec Pribylina
Obecná ulica 384/6, Pribylina

Istina

SPOLU:

Pohľ.č.
2
3
4

Zistené pohľad.
87 061,56
30,78
11 000,00

Výťažok
1 170,59
0,41
147,90

5

77,63

1,04

6

708,50

9,53

7
8
9
10
11

68,20
48,78
40,00
0,10
296,83

0,92
0,66
0,54

99 332,38

1 335,58

3,99

H. Záver a poučenie
Na záver možno konštatovať, že pohľadávka oddeleného veriteľa Prima banka a.s. Žilina bola v konkurznom
konaní uspokojená po výšku 52% celkovej pohľadávky zabezpečenej záložným právom, zostatok bol
uspokojovaný spoločne s ostatnými nezabezpečenými pohľadávkami.
Pohľadávky nezabezpečených veriteľov budú v konkurznom konaní uspokojené po výšku 1,34% zistených
nezabezpečených pohľadávok.
V prípade, že správkyňa získa ďalší výťažok (v tomto rozvrhu neuvedený), príp. predpokladané budúce
pohľadávky proti podstate nevzniknú, alebo vzniknú v menšom rozsahu, takýto zostatok bude rozdelený medzi
nezabezpečených veriteľov podľa princípov stanovených v tomto rozvrhu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 11.08.2020

Poučenie :
Správca stanovuje všetkým nezabezpečeným veriteľom 16-dňovú lehotu (počítanú odo dňa zverejnenia tohto
rozvrhu), v ktorej môžu požiadať Okresný súd v Žiline (ako príslušný orgán) o prípadné uplatnenie odôvodnených
námietok proti rozvrhu. Správca zároveň žiada všetkých veriteľov o oznámenie (stačí aj e-mailom na:
janka.grolmus@gmail.com) bankového spojenia, čísla účtu vo forme IBAN, na ktorý má byť zaslaný výťažok z
konkurzu.
V Martine, 6.8.2020

JUDr. Janka Grolmusová
Správca

K061471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Rusina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Ján 368, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1967
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/197/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/197/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o tom, že majetok nepodlieha konkurzu
Správca dlžníka Ivan Rusina, nar. 2. 8. 1967, bytom Liptovský Ján 368, 032 03 Liptovský Ján, podnikajúci pod
obchodným menom Ivan Rusina, s miestom podnikania Liptovský Ján 368, 032 03 Liptovský Ján , IČO :
34 286 349, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Žilina pod sp. zn.
1OdK/197/2019 týmto oznamuje, že majetok dlžníka zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO : 424995000015
ako
szm č. číslo parcely druh pozemku
1.
C-KN 40
zastavaná plocha a nádvorie
2.
C-KN 42
záhrada

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

súpisová hodnota
606,80 €
758,50 €

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

súpisová zložka majetku č. 3 – stavba , rodinný dom súp. číslo 87, postavený na parcele KN – C č. 40 v kat.
území Bobrovec , zapísaný na LV č. 424 pre katastrálne územie Bobrovec v spoluvlastníckom podiele 1/1
v BSM( ďalej len „ zaťažený majetok „ ) konkurzu nepodlieha.
Vzhľadom k tomu, že v konkurznej podstate nie sú peňažné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku,
správca písomne dňa 30. 1. 2020 vyzval neskoršieho zabezpečeného veriteľa ( SR – Daňový úrad Žilina ) a dňa
14. 2. 2020 prednostného zabezpečeného veriteľa ( Slovenskú konsolidačnú, a. s. ) na zloženie preddavku na
trovy znaleckého posudku .
V súlade s § 167k) ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. správca výzvou zverejnenou v OV č. 125/2020 zo dňa 1. 7. 2020
vyzval všetkých nezabezpečených veriteľov dlžníka na zloženie preddavku na trovy znaleckého posudku . Keďže
do dnešného dňa žiaden z veriteľov dlžníka nezložil preddavok na vypracovanie znaleckého posudku za účelom
zistenia hodnoty zaťaženého majetku , platí vyvrátiteľná domnienka, že takýto majetok konkurzu nepodlieha
a správca ho vylučuje zo súpisu majetku oddelenej podstaty.
V Martine 6. 8. 2020
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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K061472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondruš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzihradská 1306/69, 026 01 Dolný Kubín-Medzihradné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/356/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/356/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 2. kola ponukového konania
Mgr. Andrea Šperková, správca dlžníka: Martin Ondruš, nar. 05.09.1963, trvale bytom Medzihradská 1306/69,
026 01 Dolný Kubín - Medzihradné, do 31.12.2012 podnikajúci pod obchodným menom Martin Ondruš
NESPIM, s miestom podnikania Medzihradné 69, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10 997 318, na majetok ktorého
Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 9OdK/356/2019 zo dňa 09.12.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 241/2019 dňa 13.12.2019, vyhlasuje podľa ust. § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového konania na speňaženie pohľadávky dlžníka voči
obchodnej spoločnosti ORAVA PRESS TIP, s.r.o., so sídlom Radlinského 1722/60, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44
348 754, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 50058/L, zaradenej do
Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 3. v súpisovej hodnote 4 980,00 €, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 14/2020 dňa 22.01.2020 pod K006031.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu pohľadávky dlžníka voči obchodnej
spoločnosti v zalepenej obálke s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 9OdK/356/2019 – POHĽADÁVKA NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Mgr. Andrea Šperková, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola
doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena je 50 % súpisovej
hodnoty predmetnej pohľadávky (2 490,00 €). Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
zmluvu o postúpení pohľadávky. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená
ako najvýhodnejšia, tento zmluvu o postúpení pohľadávky v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu
so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu
cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o postúpení pohľadávky s úspešným záujemcom
vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 9OdK/356/2019. Záloha musí byť
pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Mgr. Andrea Šperková
správca

K061473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 2959/8, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/57/2020 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/57/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka –
Miloš Baláž, nar. 06.12.1979, trvale bytom: Závodská cesta 2959/8, 010 01 Žilina oznamuje týmto podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, že zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa
(ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ: Slovenská republika – BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 821
08, IČO: 542 097 902
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 453,78 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 05.08.2020
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 27
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 06.08.2020

06.08.2020, Žilina
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K061474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 2959/8, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/57/2020 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/57/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 09.03.2020, sp. zn. 9OdK/57/2020 v právnej veci návrhu navrhovateľa –
dlžníka – Miloš Baláž, nar. 06.12.1979, Závodská cesta 2959/8, 010 01 Žilina (ďalej ako “dlžník”), vyhlásil
konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Gabrielu Bírošovú, so sídlom kancelárie:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, značka správcu S580 (ďalej ako “správca”). Citované uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 52/2020 dňa 16.03.2020.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miloš Baláž, nar. 06.12.1979, Závodská
cesta 2959/8, 010 01 Žilina, zrušuje.
JUDr. Gabriela Bírošová, 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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K061475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Rusina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Ján 368, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1967
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/197/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/197/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 2 - iná majetková hodnota

Popis :

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti FLORA SERVICE , s. r. o. , Bobrovec 249 , 032 21
Bobrovec , IČO : 45 557 420 o veľkosti 100 % čistého obchodného imania

Register : Obchodný register Okresného súdu Žilina , vložka č. 53062/L, oddiel : Sro
Súpisová hodnota majetku: 1,00 EUR
Deň zápisu : 1. 8. 2020
Dôvod zápisu : § 167 h) ods. 1 ZKR

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

K061476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.I.B., spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. A. Kmeťa 3 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 303
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/8/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/8/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA

zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu B.I.B., spol. s r. o. „v konkurze“, so sídlom: ul. A. Kmeťa 3, 010 01
Žilina, IČO: 31 605 303 konaného dňa 20.04.2020 v sídle zástupcu predsedu veriteľského výboru - spol. MT
ENGINEERING, s.r.o, Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina, IČO: 36 731 668.

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

1. MT ENGINEERING, s.r.o., zastúpený konateľom Ing. Tibor Boľo - hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia
§ 38 ods. 3 ZoKR podľa ktorého: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných.”

2. ROA, s.r.o., zastúpený konateľom Ing. Helena Kremlová - hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38
ods. 3 ZoKR podľa ktorého: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných.”

3. D.A.L., spol. s.r.o. – zasadnutia sa nezúčastnil, ani písomne nereagoval.

Program:

1. Otvorenie
2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu správcovi pri predaji a nakladaní s majetkom tvoriaceho
oddelenú podstatu
3. Záver

1. Otvorenie

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru MT ENGINEERING, s.r.o, Dolná Trnovská
550/1, 010 01 Žilina, zastúpený konateľom Ing. Tibor Boľo (ďalej len “predseda veriteľského výboru”), ktorý na
úvod konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní dvaja členovia veriteľského výboru .
Členovia veriteľského výboru hlasovali per rollam (poštou) doručením hlasovania predsedovi veriteľského výboru
v zmysle ustanovenia v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ,,ZKR“), čím sa považujú za prítomných členov veriteľského
výboru. Správca na základe uvedeného konštatuje v zmysle § 38 ods. 2 ZKR, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko je prítomná väčšina jeho členov.

2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu správcovi pri predaji a nakladaní s majetkom tvoriaceho
oddelenú podstatu

Na základe uvedeného predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie
o žiadosti správcu k udeleniu záväzného pokynu, pri správe a speňažovaní majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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úpadcu:

Hlasovacia tabuľka:

Člen VV

za

MT ENGINEERING, s.r.o.

ÁNO

proti

ROA, s.r.o.

ÁNO

D.A.L., spol. s.r.o.

neprítomný

zdržal sa

Veriteľský výbor na základe hlasovania prijal nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov veriteľského
výboru nasledovné uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. b) ZKR, udeľuje Správcovi záväzný
pokyn na predaj majetku úpadcu, formou dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. b) ZKR a za podmienok
upravených v osobitnom dokumente – Udelenie záväzného pokynu, ktorý tvorí prílohu tejto Zápisnice.

3. Záver

Zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť.

V Žiline, dňa 20.04.2020

Predseda veriteľského výboru:
MT ENGINEERING, s.r.o

–––––––––––––––––––––––Ing. Tibor Boľo,
konateľ spoločnosti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K061477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.I.B., spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. A. Kmeťa 3 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 303
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/8/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/8/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA

zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu B.I.B., spol. s r. o. „v konkurze“, so sídlom: ul. A. Kmeťa 3, 010 01
Žilina, IČO: 31 605 303 konaného dňa 04.08.2020 v sídle predsedu veriteľského výboru - MT ENGINEERING,
s.r.o, Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina, IČO: 36 731 668.

Zasadnutia veriteľského výboru dlžníka sa zúčastnili:

1. MT ENGINEERING, s.r.o., zastúpený konateľom Ing. Tibor Boľo - hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia
§ 38 ods. 3 ZoKR podľa ktorého: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných.”

2. ROA, s.r.o., zastúpený konateľom Ing. Helena Kremlová - hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38
ods. 3 ZoKR podľa ktorého: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných.”

3. D.A.L., spol. s.r.o. zastúpený konateľom Peter Lisík – zasadnutia sa nezúčastnil, ani písomne nereagoval.

Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu správcovi pri predaji a nakladaní s majetkom tvoriaceho
časť všeobecnej podstaty
3. Záver

1. Otvorenie

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru MT ENGINEERING, s.r.o., Dolná Trnovská
550/1, 010 01 Žilina zastúpený konateľom Ing. Tibor Boľo (ďalej len “predseda veriteľského výboru”), ktorý na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úvod konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní dvaja členovia veriteľského výboru .
Členovia veriteľského výboru hlasovali per rollam (poštou) doručením hlasovania predsedovi veriteľského výboru
v zmysle ustanovenia v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ,,ZKR“), čím sa považujú za prítomných členov veriteľského
výboru. Správca na základe uvedeného konštatuje v zmysle §38 ods. 2 ZKR, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko je prítomná väčšina jeho členov.

2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu správcovi pri predaji a nakladaní s majetkom tvoriaceho časť
všeobecnej podstaty

Na základe uvedeného predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie
o žiadosti správcu k udeleniu záväzného pokynu, pri správe a speňažovaní majetku tvoriaceho časť všeobecnej
podstaty úpadcu:

Hlasovacia tabuľka:

Člen VV

za

MT ENGINEERING, s.r.o

ÁNO

proti

zdržal sa

ROA s.r.o

ÁNO

D.A.L., spol. s.r.o.

neprítomný - nehlasoval

Veriteľský výbor na základe hlasovania prijal nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov veriteľského
výboru nasledovné uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) ZKR, udeľuje Správcovi záväzný pokyn
na predaj majetku úpadcu, formou vyhlásenia verejného ponukového konania v zmysle § 92 ods. 1 písm.
d) ZKR a za podmienok upravených v žiadosti Správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 23.07.2020.

3. Záver

Zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť.

V Žiline, dňa 04.08.2020
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Predseda veriteľského výboru:
MT ENGINEERING, s.r.o.

–––––––––––––––––––––––Ing. Tibor Boľo,
konateľ spoločnosti

K061478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTOS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 385 808
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ust. § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len “ZKR“) v konkurznom konaní vedenom na úpadcu - ELTOS, s.r.o.,
so sídlom P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 385 808, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka číslo: 11620/L (ďalej aj ako len “úpadca“), vedenom pred Okresným súdom Žilina, pod spis.
zn.: 2R 1/2012:

Zvolávateľ zasadnutia:
Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930
predseda veriteľského výboru
Dátum a čas zasadnutia:

03.08.2020 o 14.00 hod.

Miesto zasadnutia:

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
1. Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, predseda veriteľského
výboru, zast. Kristínou Vargovou, MBA, na základe Dohody o plnomocenstve zo dňa 19.06.2020

Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Vyhodnotenie prvého kola ponukového konania (Uznesenie č. 1)
3. Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ – Tatra banka, a.s. (ďalej aj ako len „predseda VV“, resp.
„Zvolávateľ“) ako predseda veriteľského výboru. Ostatní členovia veriteľského výboru sa zasadnutia veriteľského
výboru osobne nezúčastnili. Pred konaním veriteľského výboru nebolo predsedovi VV doručené písomné
hlasovanie ostatných členov veriteľského výboru, čím veriteľský výbor nebol uznášaniaschopný.

2. Záver
Konštatuje sa, že predseda VV zvolá nové zasadnutie veriteľského výboru.
Zvolávateľ ukončil zasadnutie o 14.10 hod..
Zápisnicu vyhotovil predseda veriteľského výboru.

V Bratislave, dňa 03.08.2020

.................................................
Predseda veriteľského výboru
Tatra banka, a.s.
v zast.: Kristína Vargová, MBA, na základe Dohody o plnomocenstve zo dňa 19.06.2020

K061479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Furdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vápenka 7311/2, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/246/2019S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/246/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka: Margita Furdová, nar. 04.08.1952, trvale bytom Vápenka 7311/2, 034 01 Ružomberok,
korešpondenčná adresa: Sv. Anny 28, 034 01 Ružomberok, oznamuje účastníkom konania, že v lehote 90 dní od
vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ a z tohto dôvodu v súlade s ust. §167v ods. 2 ZKR oznamuje, e
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Margita Furdová, nar. 04.08.1952, trvale bytom Vápenka 7311/2, 034
01Ružomberok, končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka v súlade s ust. §167v ods. 2 ZKR zrušuje.
V Martine, 06.08.2020
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K061480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 681
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
Správca konkurznej podstaty dlžníka: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so sídlom Horná 70/13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 34 116 681 v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 3K/13/2017
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu zapísaná pohľadávka veriteľa:

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Drietoma, 913 03 Drietoma, IČO: 00 206 831

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P27 Prihlásená suma 11 070,19 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P28 Prihlásená suma 268,40 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P29 Prihlásená suma 2 669,25 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P30 Prihlásená suma 266,18 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Správca konkurznej podstaty
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K061481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 681
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
Správca konkurznej podstaty dlžníka: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so sídlom Horná 70/13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 34 116 681 v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 3K/13/2017
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu zapísaná pohľadávka veriteľa:

Sociálna poisťovňa v Bratislave, Ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P24 Prihlásená suma 12 531,80 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P25 Prihlásená suma 521,50 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P26 Prihlásená suma 8 114,40 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K061482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 681
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
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Správca konkurznej podstaty dlžníka: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so sídlom Horná 70/13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 34 116 681 v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 3K/13/2017
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu zapísaná pohľadávka veriteľa:

Mesto Skalica, Námestie slobody 10 , 909 01 Skalica, IČO: 00 309 982

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P23 Prihlásená suma 156,58 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K061483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 681
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.

Správca konkurznej podstaty dlžníka: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so sídlom Horná 70/13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 34 116 681 v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 3K/13/2017
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu zapísaná pohľadávka veriteľa:

Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 01 Banská Bystrica

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P19 Prihlásená suma 30 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P20 Prihlásená suma 30 EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P21 Prihlásená suma 11 861,10 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P22 Prihlásená suma 3 496,10 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K061484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 681
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
Správca konkurznej podstaty dlžníka: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so sídlom Horná 70/13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 34 116 681 v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 3K/13/2017
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu zapísaná pohľadávka veriteľa:

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P18
Prihlásená suma 24,54 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Správca úpadcu

K061485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sokol Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. Švantnera 1181 / 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1962
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/751/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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4OdK/751/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172, správca dlžníka: Michal Sokol, F.
Švantnera 1181/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 22 629 696, nar.: 15. 2. 1962 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva, k.s., správca Michal Sokol

K061486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kucej Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľašská Huta - Kalinka 138, 962 25 Slatinské Lazy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1224/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1224/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:
Motorové Vozidlo:
Popis
Škoda Octavia 1.9

Evidenčné číslo vozidla
DT200BG

Výrobné číslo
TMBZZZ1U7X2155356

Rok výroby
1998

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1

Stav
Jazdené

Zverejnenú v doplnenom súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 59/2020 dňa 25.03.2020.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže hnuteľnú vec sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.
SKP, k.s. správca dlžníka Peter Kucej

K061487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kucej Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľašská Huta - Kalinka 138, 962 25 Slatinské Lazy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1224/2019 S1359

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

182

Obchodný vestník 154/2020
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/1224/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Peter Kucej,
Vígľašská Huta-Kalinka 138, 962 25 Slatinské Lazy, dat. nar.: 2. 11. 1982 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Peter Kucej

K061488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimo Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matuškova 141 / 17, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1974
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/294/2020 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/294/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
Hnuteľná vec:
Popis
Renault Kangoo

Rok výroby Výrobné číslo
1999
VF1KC0CAF18137252

Stav opotrebovanosti
Nepojazdné

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1

Súpisová hodnota v €
350,-€

insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Pavel Šimo

K061489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhonok 488 / 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/134/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/134/2020
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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Dňa 11.03.2020 bolo v obchodnom vestníku OV č. 49/2020 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 4OdK/134/2020 zo
dňa 03.03.2020, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Bartoš, nar. 02. 06. 1954, trvale bytom
Záhonok 488/5, 960 01 Zvolen - Môťová, a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Mgr. Marína
Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.

V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.

Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Ján Bartoš, nar. 02. 06. 1954, trvale bytom Záhonok 488/5, 960 01 Zvolen - Môťová sa
končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Marína Zacharová, správca

K061490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záchenský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 46, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1987
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/972/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/972/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva debt solutions, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241, správca dlžníka:
Ján Záchenský, Cerovo - časť Duchenec 240, 962 52 Cerovo, IČO: 47036541, nar.: 3. 12. 1987 (ďalej len
„Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva debt solutions, k.s., správca Ján Záchenský

K061491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Vozňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 60/543, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/202/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/202/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavol Vozňák, nar. 31.07.1984, trvale bytom Mieru 60/543, 962 23 Očová
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky veriteľov:

BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P1 Prihlásená suma 5 555,49 EUR

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Hausmann 1, Paríž, IČO: 542 097 902
Pohľadávka zapísana do zoznamu pohľadávok pod číslom: P2 Prihlásená suma 5 857,01 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 00 Žilina, IČO: 31 575 951
Pohľadávka zapísana do zoznamu pohľadávok pod číslom: P3 Prihlásená suma 2 809,07 EUR

Správcoská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K061492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Laurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župkov 274, 966 71 Župkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1968
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/340/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/340/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Renata Laurová, nar. 16.01.1968, trvale bytom Župkov 274, 966 71 Župkov
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizáií v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihláenie
pohľadávok do konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky veriteľov:

POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:
P1 Prihlásená suma 382,43 EUR
P2 Prihlásená suma 961,61 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P3 Prihlásená suma 2 189,29 EUR

Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, Piešťany, IČO: 36 234 176
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P4 Prihlásená suma 2 066,28 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

K061493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Laurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župkov 274, 966 71 Župkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1968
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/340/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/340/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. , správca konkurznej podstaty dlžníka Renata Laurová, nar. 16.01.1968,
trvale bytom Župkov 274, 966 71 Župkov (ďalej len „dlžník“) v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu.

Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú nehnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 14/2018 dňa 19.01.2018

Konkrétne sa jedná o nasledovné nehnuteľnosti:

Súpisová
položka
Pozemok

Pozemok

Popis nehnuteľnosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

parcela “E KN“ č. 1158/3 o výmere 867 m2, druh pozemku: orná pôda, Štát:
SR. Okres: Žarnovica, Obec: Hronský Beňadik, katastrálne územie: Hronský 6/8
Beňadik, zapísaný na LV č. 2383
parcela “E KN“ č. 1461 o výmere 7 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, Štát: SR. Okres: Žarnovica, Obec: Hronský Beňadik, katastrálne 6/8
územie: Hronský Beňadik, zapísaný na LV č. 2383

Dôvod
zapísania
majetku
majetok patriaci dlžníkovi
v čase
vyhlásenia
konkurzu
majetok patriaci dlžníkovi
v čase
vyhlásenia
konkurzu

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:

1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je súbor vyššie uvedených nehnuteľných
vecí, ako celok. Záujemca je povinný podať ponuku na všetky speňažované nehnuteľnosti. Na ponuky
týkajúce sa jednotlivých nehnuteľností sa nebude prihliadať.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 3OdK/340/2017 – záväzná ponuka nehnuteľnosti – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, pričom ponuka musí
byť doručená najneskôr do 12:00 hod. posledného dňa lehoty do kancelárie správcu. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna kúpna cena za všetky nehnuteľnosti nie je stanovená.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku. K cenovej ponuke záujemca právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra nie starší ako 1
mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca
nadobudnúť predmetnú zložku majetku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súhlas druhého manžela s kúpou predmetného majetku. Záujemca pripojí aj kontaktné údaje – aktuálne
telefónne číslo a e – mail.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
3OdK/340/2017 a priezvisko alebo obchodné meno záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
Každý záujemca je oprávnený podať len jednu záväznú ponuku. V prípade viacerých záväzných ponúk od
jedného záujemcu sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 048 419 53 86, a to v
úradných hodinách správcu.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného
ponukového konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky
ako víťaznej. Víťaz verejného ponukového konania je povinný prevziať predmet ponukového konania
v mieste jeho uskladnenia, prípade podľa pokynov správcu.
V prípade, že víťaz verejného ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v stanovenej lehote, alebo
nedoplatí zvyšnú časť kúpnej ceny, má sa za to, že nemá záujem so správcom uzatvoriť kúpnu zmluvu a
kaucia prepadne v prospech konkurznej podstaty. Správca je oprávnený osloviť nasledujúceho záujemcu
v poradí podľa výšky navrhnutej kúpnej ceny a následne ďalších záujemcov v poradí podľa výšky
navrhnutej kúpnej ceny, alebo ponúknuť predmet verejného ponukového konania v ďalšom kole
verejného ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Predložením ponuky záujemca výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

K061494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 290/21, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1976
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1054/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1054/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:
Motorové Vozidlo:
Popis
Škoda Fabia Combi

Evidenčné číslo vozidla
LC231DE

Výrobné číslo
TMBJY46Y143903604

Rok výroby
2003

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1

Stav
Jazdené

Zverejnenú v doplnenom súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 111/2020 dňa 11.06.2020.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže hnuteľnú vec sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka Július Horváth

K061495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 290/21, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1976
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1054/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1054/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 51 892 669, správca
dlžníka: Július Horváth, Petöfiho 290/21, 985 31 Rapovce, dat. nar.: 29. 12. 1976 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu
sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca Július Horváth

K061496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šurina Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železná Breznica -, 962 34 Železná Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1970
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/218/2020 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/218/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:

Hnuteľná vec:
Popis
Renault Megane Scenic

Rok výroby
1998

Výrobné číslo
VF1JA0F0518653181

Stav opotrebovanosti
Jazdené, opotrebované

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnenú v doplnenom súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 94/2020 dňa 19.05.2020.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže hnuteľnú vec sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.

Insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Pavol Šurina

K061497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šurina Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železná Breznica -, 962 34 Železná Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1970
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/218/2020 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/218/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva debt solutions, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241, správca dlžníka: Pavol Šurina,
Železná Breznica, 962 34 Železná Breznica, Slovenská republika, dat. nar.: 26. 5. 1970 (ďalej len „Dlžník“) týmto
v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva debt solutions, k.s., správca Pavol Šurina

K061498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 548/36, 976 68 Heľpa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1963
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/397/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/397/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty úpadcu: Eduard Harvan, nar. 27.11.1963, trvale bytom Farská 548/36, 976 68 Heľpa
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky veriteľov:

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:
P1 Prihlásená suma 1 184,00 EUR
P2 Prihlásená suma 671,57 EUR

Obec Heľpa, Farská 588/2, Heľpa, IČO: 00 313 424
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:
P3 Prihlásená suma 5,79 EUR
P4 Prihlásená suma 26,55 EUR
P5 Prihlásená suma 26,48 EUR
P6 Prihlásená suma 28,00 EUR
P7 Prihlásená suma 32,00 EUR
P8 Prihlásená suma 32,00 EUR
P9 Prihlásená suma 16,00 EUR

KRUK Česká a Slovenská republika s. r. o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, IČO: 24 785 199
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P10 Prihlásená suma 116,20 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

K061499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 1868 / 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1973

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/564/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/564/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:
Iná majetková hodnota:
Popis
Obchodný podiel dlžníka v spoločnosti
R and L, s.r.o., so sídlom Lučenecká cesta/ Môťová 2266, 960 01 Zvolen, IČO: 31 701 817

Zverejnenú v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 109/2020 dňa 09.06.2020.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže obchodný podiel sa nepodaril speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.

Insolva debt solutions k.s., správca dlžníka Miroslav Suchý

K061500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 548/36, 976 68 Heľpa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1963
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/397/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/397/2018
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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 19.02.2018, písomného vyhlásenia dlžníka a vlastného šetrenia správcu,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Eduard Harvan, nar. 27.11.1963, trvale
bytom Farská 548/36, 976 68 Heľpa zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K061501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto György
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakytník 88, 980 21 Rakytník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1976
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/75/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/75/2018
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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 22.03.2018, ďalej písomného vyjadrenia doručeného do kancelárie
správcu dňa 10.09.2018 dlžníka a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Oto György, nar. 26.06.1976, trvale bytom
Rakytník 88, 980 21 Rakytník zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K061502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Hedviga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 56/66, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/315/2020 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/315/2020
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 všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Hedviga Berkyová

K061503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 1868 / 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1973
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/564/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/564/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva debt solutions, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241, správca dlžníka: Miroslav
Suchý, Rudolfa Jašíka 1868/11, 960 01 Zvolen (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje,
že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva debt solutions, k.s., správca Miroslav Suchý

K061504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Hedviga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 56/66, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/315/2020 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/315/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Tomáš Kohút, správca, so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311, správca dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hedviga Berkyová, Družby 56/66, 987 01 Poltár, nar.: 11. 12. 1971 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na
majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Hedviga Berkyová

K061505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Martinčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Straciny 16, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1949
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1032/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1032/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka
Nehnuteľné veci

Súpisová
položka
Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Popis nehnuteľnosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota

Dôvod
majetku

Parcela “E KN“ č. 824/1 o výmere 285 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 3005 Štát: SR, Okres: Veľký Krtíš, 1/12
Obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš

1,50,- €

Majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase
vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 824/4 o výmere 10 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 3005 Štát: SR, Okres: Veľký Krtíš, 1/12
Obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš

0,05,- €

Majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase
vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 1299/42 o výmere 133 m2, druh pozemku:
ostatná plocha, zapísaný na LV č. 3005, Štát: SR, Okres: Veľký 1/12
Krtíš, Obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš

5,- €

Majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase
vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 1299/64 o výmere 3543 m2, druh pozemku: orná
pôda, zapísaný na LV č. 3005, Štát: SR, Okres: Veľký Krtíš, Obec: 1/12
Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš

110,- €

Majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase
vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 1299/65 o výmere 1424 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 3005, Štát: SR, Okres: Veľký Krtíš, 1/12
Obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš

95,- €

Majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase
vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 1299/137 o výmere 893 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 3005, Štát: SR, Okres: Veľký 1/12
Krtíš, Obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš

54,- €

Majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase
vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 1299/145 o výmere 243 m2, druh pozemku:
lesný pozemok, zapísaný na LV č. 3005, Štát: SR, Okres: Veľký 1/12
Krtíš, Obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš

16,- €

Majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase
vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 1299/161 o výmere 3533 m2, druh pozemku:
lesný pozemok, zapísaný na LV č. 3005, Štát: SR, Okres: Veľký 1/12
Krtíš, Obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš

235,- €

Majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase
vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 1299/278 o výmere 46 m2, druh pozemku: orná
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pôda, zapísaný na LV č. 3005, Štát: SR, Okres: Veľký Krtíš, Obec: 1/12
Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš
Pozemok

Parcela “E KN“ č. 1299/15 o výmere 50 m2, druh pozemku: orná
pôda, zapísaný na LV č. 2209, Štát: SR, Okres: Veľký Krtíš, Obec: 1/12
Modrý Kameň, katastrálne územie: Modrý Kameň

Zapísanie do súpisu:

Deň vydania: 11.08.2020
1,50,- €

Majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase
vyhlásenia konkurzu

1,- €

Majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase
vyhlásenia konkurzu

07.01.2019

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K061506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Martinčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Straciny 16, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1949
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1032/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1032/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Martinčok, nar. 05.08.1949, trvale bytom Malé Straciny 16, 990 01
Veľký Krtíš oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky veriteľov:

Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 36 284 381
Pirhláška zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P1 Prihlásená suma 135,53 EUR

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Prihláška zapísana do zoznamu pohľadávok pod číslom: P2 Prihlásená suma 259,90 EUR
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Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

K061507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Okos Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 1835/38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1979
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2013 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

IV.
IČO/ dátum narodenia
V.
Správca dlžníka
a) Meno a Priezvisko
b) Trvale bytom
c) Dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľov
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

LawService Recovery, k. s.
Stráž
223
Zvolen
d) PSČ
960 01
Slovenská republika
Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č.
S1731
47 817 003
Ildikó Okos
Tulipánová 38, 979 01 Rimavská Sobota
02.04.1979
LawService Recovery, k. s.
Stráž
223
Zvolen
d) PSČ
960 01
Slovenská republika
Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č.
S1731

IV.
V.

IČO/ dátum narodenia
47 817 003
Správca dlžníka
a. Meno a Priezvisko
Ildikó Okos
b. Trvale bytom
Tulipánová 38, 979 01 Rimavská Sobota
c. Dátum narodenia
02.04.1979
C.
Miesto konania dražby
Stráž 223, 960 01 Zvolen, dražobná miestnosť
D.
Dátum konania dražby
11.09.2020
E.
Čas konania dražby
10:00 hod.
F.
Kolo dražby
prvé kolo dražby (nejedná sa o opakované kolo dražby)
G.
Predmet dražby
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1630 vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor
pre okres Rimavská Sobota, obec Rimavské Janovce, k. ú. Rimavské Janovce:
·
Stavba – Rozostavaný rodinný dom postavený na parcele registra „C“, parcelné č. 3700/45, o výmere 125 m², druh pozemku:
Zastavaná plocha a nádvorie.
·
Pozemok parcely registra „C“, parcelné č. 3700/36, o výmere 110 m2, druh pozemku: Záhrada.
·
Pozemok parcely registra „C“, parcelné č. 3700/40, o výmere 283 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie.
·
Pozemok parcely registra „C“, parcelné č. 3700/41, o výmere 85 m2, druh pozemku: Ostatná plocha.
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·
Pozemok parcely registra „C“, parcelné č. 3700/45, o výmere 125 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie.
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ v pomere k celku k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. 1630
vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor pre okres Rimavská Sobota, obec Rimavské Janovce, k.ú. Rimavské
Janovce:
·
Pozemok parcely registra „C“, parcelné č. 3700/33, o výmere 446 m2, druh pozemku: Orná pôda.
·
Pozemok parcely registra „C“, parcelné č. 3700/34, o výmere 1519 m2, druh pozemku: Orná pôda.
·
Pozemok parcely registra „C“, parcelné č. 3700/37, o výmere 115 m2, druh pozemku: Záhrada.
·
Pozemok parcely registra „C“, parcelné č. 3700/42, o výmere 45 m2, druh pozemku: Záhrada
H.
Opis predmetu dražby
Popis stavby:
Jedná sa o stavbu rozostaveného rodinného domu, ktorá je doposiaľ nedokončená, rozostavaná v štádiu nosných konštrukcií
hrubej stavby, bez stropu nad prízemím a bez zastrešenia, ktorá pozostáva z 1. podzemného podlažia a 1. nadzemného podlažia. Zo
stavu rozostavanosti stavby (1. nadzemné podlažie je rozdelené plnou stenou na dve samostatné časti) možno dedukovať, že táto
bola realizovaná ako rodinným dom s dvoma bytovými jednotkami so samostatnými vstupmi.
Stavba rodinného domu je stavaná na základe stavebného povolenia vydaného Obcou Rimavské Janovce zo dňa 10.08.2007, č. j.
481/2007.
Stavba je osadená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou, vyhotovenou pod zvislými nosnými konštrukciami.
Hĺbka osadenia 1. podzemného podlažia do terénu je nad 2 m, s vyhotovenou zvislou hydroizoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú
tvorené v prevažujúcom zastúpení obvodovým plášťom, vyhotoveným v 1. nadzemnom podlaží z monolitického betónu do
debniacich tvárnic typu Kaiser, hrúbky 40 cm. V 1. nadzemnom podlaží je obvodový plášť vymurovaný z presných tvárnic typu
Porfix, hrúbky 38 cm. Vnútorné deliace priečky sú riešené len v 1. nadzemnom podlaží, vymurované sú z presných tvárnic hrúbky
10 cm. Strop v 1. podzemnom podlaží je drevený trámový, s doskovým záklopom, na ktorom je zo strany 1. nadzemného podlažia
vyhotovená betónová vystužená zálievka hrúbky 6 cm. Stropy nad 1. nadzemným podlažím nie sú doposiaľ zhotovené.
Vzhľadom k tomu, že na stavbe absentuje strešná konštrukcia, dochádza z dôvodu prieniku zrážkových vôd a v zimnom období
snehu do stavby k poškodzovaniu jednotlivých konštrukcií, najmä nosného muriva a stropnej konštrukcie nad 1. podzemným
podlažím, ktorá je zo strany 1. podzemného podlažia zavlhnutá a vykazuje výrazné priehyby. Následkom straty stability stropu
dochádza k vzniku trhlín v deliacich konštrukciách v 1. nadzemnom podlaží.
Dispozičné riešenie:
Vzhľadom k rozostavanosti stavby a skutočnosti, že reálne rozloženie miestností nekorešponduje s dostupnou výkresovou
dokumentáciou, je dispozičné usporiadanie označené odborným odhadom v závislosti od súčasného konštrukčného riešenia:
1. Podzemné podlažie: jeden skladový priestor
1. Nadzemné podlažie:
- vstup zo západnej strany: predsadený vstup, kuchyňa s jedálenskou časťou, izba, kúpeľňa
- vstup z východnej strany: predsieň, obývacia izba, izba, kúpeľňa
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti, tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
Žiadne
Na liste vlastníctva číslo 1630 vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor pre okres Rimavská Sobota, obec
Rimavské Janovce, k.ú. Rimavské Janovce sú evidované nasledovné ťarchy:
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, na pozemky C KN parc.č. 3700/36, 3700/40,
3700/41, 3700/45 (rozostavaný rod. dom), podľa zmluvy ZZ 1 k ÚZ č. 018/4010/08HSU (V 2977/08), zapísané dňa 15.8.2008 - 108/08,
Zmluva o postúpení pohľadávky uzatvorená v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5,
813 54 Bratislava. ako postupcom a SlMPLEX Business, s.r.o., J. Kráľa 104, Nitra ako postupníkom - Z 4649/2015 - 1081/15,
Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky C KN parc.č.3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40, 3700/41,
3700/42, 3700/45 (rozost. rod. dom) podľa č. k. 678/340/11315/09/Jakb (P1 420/2009) zapísané dňa 18.05.2009 - 51/2009,
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava od
Exekútorského úradu Zvolen (Mgr. Pavel Mika) na stavby a pozemky C KN parc. č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40, 3700/41,
3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa EX 662/09-32 (Z 2875/2010), zapísané dňa 03.08.2010 - 80/10,
Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky C KN parc.č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40, 3700/41,
3700/42, 3700/45 a na stavby bez č.s. rozostavaný rodinný dom na C KN parc.č. 3700/45, podľa č.k. 678/340/30320/10/Dur (Z 3338/10),
zapísané dňa 27.10.2010 - 136/2010,
Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky C KN parc.č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40, 3700/41,
3700/42, 3700/45 a na stavby bez č.s. rozostavaný rodinný dom na C KN parc.č. 3700/45, podľa č.k. 678/340/30319/10/Dur (Z 3339/10),
zapísané dňa 27.10.2010 - 137/2010,
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Jellman Gabriel Ing., Veterná 1659/30, Rimavská Sobota od
Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 3700/33, 3700/34, 3700/36,
3700/37, 3700/40, 3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa EX 1195/2012/KA (Z 1337/2012), zapísané dňa 28.03.2012 72/13,
Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky C KN parc.č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40, 3700/41,
3700/42, 3700/45 a na stavby bez č.s. rozostavaný rodinný dom na C KN parc.č. 3700/45, podľa č.k. 678/340/14849/11/Dur (Z 2949/2013),
zapísané dňa 30.7.2013 - 167/13,
Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky C KN parc.č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40, 3700/41,
3700/42, 3700/45 a na stavbu - rozostavaný rodinný dom na C KN parc.č. 3700/45, podľa č.k. 678/340/14848/11/Dur (Z 2951/2013), zapísané
dňa 30.7.2013 - 168/2013,
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, Bratislava od
Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Ivan Lutter) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40,
3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa EX 2276/2013-38 (Z 3468/2013), zapísané dňa 11.09.2013 - 206/2013,
Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc. č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40,
3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa č.: 9600503/5/5054524/2013/Dur (Z 8/2014), zapísané dňa 03.01.2014 1/2014,
Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc. č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40,
3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa č.: 9600503/5/5054462/2013/Dur (Z 9/2014), zapísané dňa 03.01.2014 2/2014,
Záložné právo Z-2590/04 v prospech Daňového úradu Dunajská Streda na zabezpečenie daňového nedoplatku č.j.:612/350/7374/04/Lova na
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parc.č.690, súp.č.228, byt.č.6. posch. 2, č. vchodu 5 na podiel spol. častiach a zariad. domu 7001/442000, na spoluvlastnícky podiel 1/2
vlastníka: Varga Peter r. Varga, nar.15.06.1974 a na spoluvlastnícky podiel 1/2 vlastníka: Vargová Renáta r. Czitová, nar.16.08.1974,
v.z.2360/04,
Rozhodnutie o zriadení záložného práva Z-1067/05 v prospech Daňového úradu Dunajská Streda na zabezpečenie daňového nedoplatku
č.zml.612/350/63828/04/Mar, na byt č.6/2 vchod č.5 v obytnom dome s.č.228 na parc.č.690 podiel spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu 7001/442000, na spoluvlastnícky podiel 1/2 vlastníka: Varga Peter r. Varga, nar.15.06.1974 a na spoluvlastnícky podiel
1/2 vlastníka: Vargová Renáta r. Czitová, nar.16.08.1974, v.z.525/05,
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/340/62671/06/Mar, Z-4179/06 na zabezpečenie daňového nedoplatku v prospech Daňového
úradu Dunajská Streda, na byt č.6/2 vchod č.5 v obytnom dome s.č.228 na parc.č.690 podiel spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 7001/442000, Rozhodnutie o zriadení záložného práva Z-1067/05 v prospech Daňového úradu Dunajská Streda na zabezpečenie
daňového nedoplatku č.zml.612/350/63828/04/Mar, na byt č.6/2 vchod č.5 v obytnom dome s.č.228 na parc.č.690 podiel spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 7001/442000, na spoluvlastnícky podiel 1/2 vlastníka: Varga Peter r. Varga, nar.15.06.1974, v.z.3549/06,
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/340/28396/06/Mar, Z-3404/06 na zabezpečenie daňového nedoplatku v prospech Daňového
úradu Dunajská Streda, na byt č.6/2 vchod č.5 v obytnom dome s.č.228 na parc.č.690 podiel spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 7001/442000, Rozhodnutie o zriadení záložného práva Z-1067/05 v prospech Daňového úradu Dunajská Streda na zabezpečenie
daňového nedoplatku č.zml.612/350/63828/04/Mar, na byt č.6/2 vchod č.5 v obytnom dome s.č.228 na parc.č.690 podiel spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 7001/442000, na spoluvlastnícky podiel 1/2 vlastníka: Varga Peter r. Varga, nar.15.06.1974, v.z.3570/06,
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/340/28397/06/Mar, Z-3406/06 na zabezpečenie daňového nedoplatku v prospech Daňového
úradu Dunajská Streda, na byt č.6/2 vchod č.5 v obytnom dome s.č.228 na parc.č.690 podiel spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 7001/442000, Rozhodnutie o zriadení záložného práva Z-1067/05 v prospech Daňového úradu Dunajská Streda na zabezpečenie
daňového nedoplatku č.zml.612/350/63828/04/Mar, na byt č.6/2 vchod č.5 v obytnom dome s.č.228 na parc.č.690 podiel spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 7001/442000, na spoluvlastnícky podiel 1/2 vlastníka: Varga Peter r. Varga, nar.15.06.1974 , v.z.3573/06,
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 612/340/62671/06/Mar, Z-4250/06 na zabezpečenie daňového nedoplatku v prospech Daňového
úradu Dunajská Streda, na byt č.6/2 vchod č.5 v obytnom dome s.č.228 na parc.č.690 podiel spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 7001/442000, Rozhodnutie o zriadení záložného práva Z-1067/05 v prospech Daňového úradu Dunajská Streda na zabezpečenie
daňového nedoplatku č.zml.612/350/63828/04/Mar, na byt č.6/2 vchod č.5 v obytnom dome s.č.228 na parc.č.690 podiel spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 7001/442000, na spoluvlastnícky podiel 1/2 vlastníka: Varga Peter r. Varga, nar.15.06.1974. v.z.3663/06,
Exekučný príkaz EX-V-P-zep-34/07-2008-43, P1-1069/08 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Štátny fond
rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, na byt č.6/2 vchod č.5 v obytnom dome s.č.228 na parc.č.690 podiel spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu 7001/442000, vlastník bytu: Varga Peter r. Varga nar.15.6.1974 v podiele 1/2 a Vargová Renáta r.
Czitová nar.16.8.1974 v podiele 1/2 ( Exekútorský úrad Bratislava - súdny exekútor JUDr. Viera Šovčíková ), v.z.2637/08,
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, P.O.Box 22, 824 68
Bratislava, od Exekútorského úradu Bratislava 1 (Mgr. Angelika Slopovská) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 3700/33, 3700/34, 3700/36,
3700/37, 3700/40, 3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa Ex 40/13-28 (Z 2571/2014), zapísané dňa 21.07.2014 195/2014,
Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky a stavbu C KN parc.č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40,
3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa č.k. 9600503/5/4840452/2014/Jakb (Z 4242/2014), zapísané dňa 19.11.2014 317/14,
Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky a stavbu C KN parc.č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40,
3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa č.k. 9600503/5/4840559/2014/Jakb (Z 4243/2014), zapísané dňa 19.11.2014 318/14,
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, na pozemky C KN parc.č. 3700/36, 3700/40,
3700/41, 3700/45 (rozostavaný rod. dom), podľa zmluvy ZZ 1 k ÚZ č. 018/4010/08HSU (V 2977/08), zapísané dňa 15.8.2008 - 108/08,
Zmluva o postúpení pohľadávky uzatvorená v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5,
813 54 Bratislava. ako postupcom a SlMPLEX Business, s.r.o., J. Kráľa 104, Nitra ako postupníkom - Z 4649/2015 - 1081/15,
Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky C KN parc.č.3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40, 3700/41,
3700/42, 3700/45 (rozost. rod. dom) podľa č. k. 678/340/11315/09/Jakb (P1 420/2009) zapísané dňa 18.05.2009 - 51/2009,
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava od
Exekútorského úradu Zvolen (Mgr. Pavel Mika) na stavby a pozemky C KN parc. č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40, 3700/41,
3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa EX 662/09-32 (Z 2875/2010), zapísané dňa 03.08.2010 - 80/10,
Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky C KN parc.č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40, 3700/41,
3700/42, 3700/45 a na stavby bez č.s. rozostavaný rodinný dom na C KN parc.č. 3700/45, podľa č.k. 678/340/30320/10/Dur (Z 3338/10),
zapísané dňa 27.10.2010 - 136/2010,
Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky C KN parc.č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40, 3700/41,
3700/42, 3700/45 a na stavby bez č.s. rozostavaný rodinný dom na C KN parc.č. 3700/45, podľa č.k. 678/340/30319/10/Dur (Z 3339/10),
zapísané dňa 27.10.2010 - 137/2010,
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Jellman Gabriel Ing., Veterná 1659/30, Rimavská Sobota od
Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 3700/33, 3700/34, 3700/36,
3700/37, 3700/40, 3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa EX 1195/2012/KA (Z 1337/2012), zapísané dňa 28.03.2012 72/13,
Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky C KN parc.č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40, 3700/41,
3700/42, 3700/45 a na stavby bez č.s. rozostavaný rodinný dom na C KN parc.č. 3700/45, podľa č.k. 678/340/14849/11/Dur (Z 2949/2013),
zapísané dňa 30.7.2013 - 167/13,
Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky C KN parc.č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40, 3700/41,
3700/42, 3700/45 a na stavbu - rozostavaný rodinný dom na C KN parc.č. 3700/45, podľa č.k. 678/340/14848/11/Dur (Z 2951/2013), zapísané
dňa 30.7.2013 - 168/2013,
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, Bratislava od
Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Ivan Lutter) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40,
3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa EX 2276/2013-38 (Z 3468/2013), zapísané dňa 11.09.2013 - 206/2013,
Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc. č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40,
3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa č.: 9600503/5/5054524/2013/Dur (Z 8/2014), zapísané dňa 03.01.2014 1/2014,
Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc. č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40,
3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa č.: 9600503/5/5054462/2013/Dur (Z 9/2014), zapísané dňa 03.01.2014 2/2014,
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, P.O.Box 22, 824 68
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Bratislava, od Exekútorského úradu Bratislava 1 (Mgr. Angelika Slopovská) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 3700/33, 3700/34, 3700/36,
3700/37, 3700/40, 3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa Ex 40/13-28 (Z 2571/2014), zapísané dňa 21.07.2014 195/2014,
Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky a stavbu C KN parc.č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40,
3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa č.k. 9600503/5/4840452/2014/Jakb (Z 4242/2014), zapísané dňa 19.11.2014 317/14,
Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky a stavbu C KN parc.č. 3700/33, 3700/34, 3700/36, 3700/37, 3700/40,
3700/41, 3700/42, 3700/45 (rozostavaný rodinný dom), podľa č.k. 9600503/5/4840559/2014/Jakb (Z 4243/2014), zapísané dňa 19.11.2014 318/14;
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracoval Ing. Milan Valigurský, Dr. Clementisa 2/144, 979 01 Rimavská Sobota, evidenčné číslo znalca: 914156.
Číslo znaleckého posudku 11/2020.
Znalec stanovil cenu predmetu dražby na 12.600,- EUR, slovom dvanásťtisícšesťsto EUR.
K.
Najnižšie podanie
12.600,- EUR
L.
Minimálne prihodenie
1.000,- EUR
M.
Dražobná zábezpeka
a) výška
3.800,- EUR
1. prevodom na účet dražobníka
2. vkladom v hotovosti na účet dražobníka
3. poštou, formou peňažnej zásielky doručenej do vlastných
rúk dražobníka
4. v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou
(upozorňujeme záujemcov, že lehota končí otvorením
dražby)
Účet dražobníka č. IBAN : SK93 0900 0000 0051 1264 1737, BIC:
GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., platbu je potrebné
identifikovať variabilným symbolom (VS) 11/2020. Pri fyzickej osobe
je nutné uviesť meno, priezvisko a rodné číslo a pri právnickej
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
osobe obchodné meno, sídlo a IČO. LawService Recovery, k. s.
upozorňuje prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej
identifikácie nebude možné platbu správne identifikovať na účely
splnenia požiadavky zloženia zábezpeky.
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť v peniazoch alebo vo forme
bankovej záruky, a to dražobníkovi alebo do notárskej úschovy.
Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu
odosielateľa pod podmienkou, že bude pripísaná na účet príjemcu –
dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo
šekom
1. pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na
prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na
účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod
podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu
(dražobníka) pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej
c) doklad
preukazujúci zloženie
dražobnej
zábezpeky.
zábezpeky
2. pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy
rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet
dražobníka (dražobníka) s uvedením variabilného symbolu,
a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet
príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej
zábezpeky.
3. pri zaslaní poštou - potvrdenie pošty o prijatí peňažnej
zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie
do vlastných rúk dražobníka, a to pod podmienkou, že
zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred
uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky.
4. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej
banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej
zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa
záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku
podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je
povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez
výzvy dražobníka.
5. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa
výške dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej
bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez
ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej)
budú peniaze vydané dražobníkovi.
6. pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka - príjmový
pokladničný doklad vystavený dražobníkom.
Začína plynúť dňom registrácie tohto oznámenia v Obchodnom
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
vestníku a končí sa otvorením dražby.
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti
účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú
dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby alebo
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poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk) alebo
zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.
Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného
odkladu vráti účastníkovi dražby
V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné
zábezpeky bez zbytočného odkladu (prevodom na účet účastníka
dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do
vlastných rúk).
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15
dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur,
hneď po udelení príklepu.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ
povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného
odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je
možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
dňa 21.08.2020 o 10.00 hod.
dňa 04.09.2020 o 10.00 hod.
Obhliadka predmetu dražby (dátum)
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby musia kontaktovať
dražobníka telefonicky na : +421 45 524 0200
O.
Miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza (Rimavské Janovce, lokalita
Miesto obhliadky
Močiar, GPS súradnice: 48.336107686, 20.027891636)
Organizačné opatrenia
Preukázanie totožnosti
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné
právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z
pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom
alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej
činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve
o poskytnutí výkonu týchto práv.
Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a
povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k
podniku alebo jeho časti na vydražiteľa.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia
predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v
akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno
vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto
osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
2. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, 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.
3. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
4. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
5. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
6. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.
T.
Notár
a) titul
JUDr.
b) meno
Jozef
c) priezvisko
Brázdil
d) titul za menom
PhD.
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Bystrický rad 314/69
960 01
Zvolen

e) sídlo

Týmto Oznámením o dobrovoľnej dražbe vyhlasuje dražobník za podmienok uvedených v tomto oznámení
a zákone č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov dražbu.
Vo Zvolene, dňa 05.08.2020

LawService Recovery, k.s.
v mene spoločnosti koná:
JUDr. Vojtech Jágerský
komplementár
správca úpadcu
Ildikó Okos

K061508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezák Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turová 190, 962 34 Turová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1957
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/523/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/523/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Stanislav Slezák, nar. 07. 05. 1957,
trvale bytom Turová 190, 962 34 Turová, na korešpondenčnej adrese Nový dvor 322, 962 01 Zvolenská
Slatina, IČO - 10919821 (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p, § 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“), ponukové konanie na speňaženie majetku dlžníka.
KOLO: TRETIE
Predmet:
·

peňažné pohľadávky pod por. č. 35. – por. č. 38. doplnené do súpisu všeobecnej podstaty o novú
súpisovú zložku majetku zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 127/2019 pod K057367 dňa
03.07.2019 a následne aktualizované v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 174/2019 pod K079965 dňa 10.09.2019.
Súpisová
hodnota
Istina
DALLMACO
GmbH,
SPEDITIONS, Vystavená faktúra č. 060227, 150,00 €
Hauptstrase 6, 212 61 Welle, Nemecko splatná dňa 03.11.2006

Por.
Dlžník
č.
35.

Právny dôvod vzniku

Dôvod zápisu

Dostupné
dokumenty

Prevzaté z údajov uvedených faktúra
dlžníkom v účtovníctve
060227
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DALLMACO
GmbH,
SPEDITIONS, Vystavená faktúra č. 070090, 338,10 €
Hauptstrase 6, 212 61 Welle, Nemecko splatná dňa 27.04.2007
DALLMACO
GmbH,
SPEDITIONS, Vystavená faktúra č. 070148, 1787,60 €
Hauptstrase 6, 212 61 Welle, Nemecko splatná dňa 17.07.2007
DALLMACO
GmbH,
SPEDITIONS, Vystavená faktúra č. 070150, 1 848,60 €
Hauptstrase 6, 212 61 Welle, Nemecko splatná dňa 24.07.2007

Prevzaté
dlžníkom
Prevzaté
dlžníkom
Prevzaté
dlžníkom

Deň vydania: 11.08.2020
z údajov uvedených faktúra
v účtovníctve
070090
z údajov uvedených faktúra
v účtovníctve
070148
z údajov uvedených faktúra
v účtovníctve
070150

č.
č.
č.

(ďalej aj ako „Súbor majetku č. 1“)
Súpisová zložka majetku: peňažné pohľadávky
Podstata: všeobecná
Dátum a dôvod zápisu: doplnené Dlžníkom na úvodnom stretnutí so správcom
Lehota: lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia v OV a posledným dňom je
desiaty deň vrátane. Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň. Záväzná
ponuka musí byť doručená do sídla kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatenia ponuky: Doručenie podpísanej záväznej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy za Súbor majetku č. 1 do sídla kancelárie správcu na adresu G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia.
Záväzná ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ
KONANE 2OdK/523/2019 - Súbor majetku č. 1“. Záujemca – fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej
ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca – právnicka osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná
v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné
uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov)
právnickej osoby a spisovú značku konkurzu: 2OdK/523/2019. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom
čísle 0905 948 699 alebo na e-mailovej adrese levice@gbkr.sk, zvolen@gbkr.sk.
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 25232019.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet speňaženia, ktorými sú súpisové položky pod
por. č. 35 až por. č. 38. ako Súbor majetku č. 1.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady spojené s nadobudnutím
Súboru majetku č. 1 (napr. s vypracovaním zmluvy) je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny
alebo nedodržania podmienok ponukového konania, a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K061509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berzétyová Džurmanová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 55, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1977
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/311/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/311/2020
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

203

Obchodný vestník 154/2020
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Anna Berzétyová Džurmanová, nar. 10. 07. 1977, trvale bytom Muráň 55, 049 01 Muráň, sp.
zn. 2OdK/311/2020 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
05.08.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K061510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ambrozay Dominik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Repište 61, 966 03 Repište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/360/2020 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/360/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka Dominika A m b r o z a y a, nar.
01.11.1996, trvale bytom 966 03 Sklené Teplice, Repište 61, v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1, § 8 ods. 4 zákona
č.
8/2005
Z.z.
a ustanovenia
§
85
ods.
2
zákona č. 7/2005 Z.z.,je možné nahliadaťdo správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese správcu: 960 01
Zvolen,
Francisciho 1044/6, a to v pracovné dni od 08.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 14.30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné nahlásiť vopred písomne na uvedenej adrese, elektronickou
poštou (e-mail: gajdosikova@stred.sk ).

Zvolen 06.08.2020
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K061511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ambrozay Dominik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Repište 61, 966 03 Repište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/360/2020 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/360/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková, v konkurznej veci dlžníka Dominika A m b r o z a y a, nar. 01.11.1996, trvale
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bytom 966 03 Sklené Teplice, Repište 61 oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 2 OdK/360/2020
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Kauciu vo výške stanovenej § 32 ods. 19, ods. 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, možno
skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v Tatra banke, a.s., pobočka
Zvolen, IBAN: SK19 1100 0000 0026 2378 0225, s uvedením variabilného symbolu - číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia.

Zvolen 06.08.2020
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K061512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lednický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Čalomija 138, 991 09 Veľká Čalomija
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/359/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/359/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Lednický, nar. 27.07.1962, trvale bytom Veľká Čalomija 138, 991 09
Veľká Čalomija oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky veriteľov:

BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 697 692
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P1 Prihlásená suma 72,63 EUR

Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
Pohľadávka zapísana do zoznamu pod číslom:
P2 Prihlásená suma 5 017,85 EUR
P3 Prihlásená suma 1 429,09 EUR
P4 Prihlásená suma 1 171,33 EUR
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P5 Prihlásená suma 28 564,44 EUR

Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408
Pohľadávka zapíasná do zoznamu pod číslom: P6 Prihlásená suma 109,20 EUR

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, ČR, IČO: 24
785 199
Pohľadávna zapísaná do zoznamu pod číslom:
P7 Prihlásená suma 1 763,65 EUR
P8 Prihlásená suma 2 938,48 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

K061513
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 II. kolo
verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR číslo 138/2020, dňa 20.07.2020 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 06.08.2020
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca
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K061514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goral Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 162, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/823/2018 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/823/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 (Správca),
správca dlžníka Rudolf Goral, nar. 02. 09. 1947, trvale bytom Svätý Anton 162, 969 72 Svätý Anton; obchodné
meno Rudolf Goral, s miestom podnikania Svätý Anton 162, 969 72 Svätý Anton, IČO: 35 268 204 (ďalej len
„Dlžník“) 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 III. kolo verejného ponukového
konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku Dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty:
Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Osobné motorové vozidlo
SEAT TOLEDO 1.9 TD/./.
1

Evidenčné
číslo

VSSZZZZ1L“ZZD087194 BS083AR

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

-

opotrebované

1/1

300,00 €

(ďalej len "Motorové vozidlo")
Motorové vozidlo sa predáva v stave akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za žiadne vady Motorového vozidla,
keď vzhľadom k jeho technickému stavu osobitne upozorňuje záujemcov na vhodnosť predchádzajúcej osobnej
obhliadky Motorového vozidla.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie Správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Rudolf Goral – Motorové vozidlo - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 14:00 hod. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
14:00 hod. Na účely tohto verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku považuje deň nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po
dni vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do
skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím
lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude Správca prihliadať. Doručenú
ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná. Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo
osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu Nám. SNP 81/20, 960
01 Zvolen a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN:
SK68 0900 0000 0051 5072 3514, BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo
(t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri
zložení zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi
obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena
za Motorové vozidlo“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet
Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena
nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách výpis z obchodného registra,
živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca zapísaný (postačuje výtlačok z internetu);
fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu
totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie Motorového vozidla,
6. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie
11. kontaktné údaje na záujemcu (e-mailová adresa, telefónne číslo) za účelom komunikácie záujemcu a Správcu
pre prípad, že ponuka záujemcu bude víťazná
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk. Správca má právo aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť všetky
ponuky.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ing. Ernest Mésároš, správca

K061515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šiška Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skliarovo 164, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/225/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/225/2020
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
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Oznámenie o ukončení konkurzu
Mgr. Alena Gregorová, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca
dlžníka: Rastislav Šiška, nar. 16.07.1972, bytom Skliarovo 164, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Rastislav Šiška - SISI, s miestom podnikania Skliarovo 164, 962 12 Detva, IČO: 43 521
363, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden
majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka: Rastislav
Šiška, nar. 16.07.1972, bytom Skliarovo 164, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Rastislav Šiška - SISI, s miestom podnikania Skliarovo 164, 962 12 Detva, IČO: 43 521 363, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Mgr. Alena Gregorová, správca v.r.

K061516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kiepka 527/39, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/275/2020 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/275/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Igor Bartoš,
nar. 16.05.1992, trvale bytom Kiepka 527/39, 977 01 Brezno, 5OdK/275/2020, v súlade s ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Jandová, správca

K061517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Adamovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príboj 552/62, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/367/2020S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/367/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka: Zdenko Adamovič, nar. 21.10.1990, bytom Príboj 552/62, 976 13 Slovenská Ľupča,
oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese M.Rázusa 32, 98401 Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00
hod do 15,00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0915875198 .
JUDr. Zuzana Šimová, LL.M., správca

K061518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Adamovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príboj 552/62, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/367/2020S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/367/2020
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 dlžníka :, : Zdenko
Adamovič, nar. 21.10.1990, bytom Príboj 552/62, 976 13 Slovenská Ľupča ,oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 2OdK/367/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt: Zdenko Adamovič, nar. 21.10.1990, bytom Príboj 552/62, 976 13 Slovenská Ľupča /
hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská
Bystrica, No. 2OdK/367/2020 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 05.08.2020
.Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 5. August 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 základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Zuzana Šimová, LL.M. so sídlom M. Rázusa 32, 98401 Lučenec, Slovenská republika. Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the truste to the adress: JUDr. Zuzana Šimová, LL.M.,M.Rázusa 32, 984 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lučenec, Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide
information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt,
the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a
special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the
information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does
not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in
a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value
of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated will not be considered as claims in the bankruptcy. . The truste of the Court do
not have a duty to notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Lučenci, dňa 06.08.2020
JUDr. Zuzana Šimová, LL.M. ,správca
JUDr. Zuzana Šimová, LL.M. ,truste of the bankrupt

K061519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Adamovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príboj 552/62, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/367/2020S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/367/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Zdenko Adamovič, nar. 21.10.1990, bytom Príboj 552/62, 976 13 Slovenská Ľupča , v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, pod spis. zn. 2OdK/367/2020 týmto oznamuje
číslo účtu na zloženie kaucie na popretie pohľadávok podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový
účet správcu číslo IBAN:SK2609 0000 0000 0342919367,vedený v SLSP a. s .pobočka Lučenec. , vedený v
Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočka Lučenec, 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 konkurznej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Dňa 06.08.2020
JUDr. Zuzana Šimová, LL.M.

K061520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novotná Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská Dúbrava 168, 966 11 Hronská Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/271/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/271/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Dlžník: Silvia Novotná, nar. 11.08.1973, bytom Hronská Dúbrava 168, 966 11 Hronská
Dúbrava
spis. zn. správcu: 5OdK/271/2020 S1201
spis. zn. súdu: 5OdK/271/2020
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, SR
značka správcu
S1201

Pozemky

Druh
Štát,
Čísl
Výmer
pozemk
okres,
o
a v m²
u
obec

1

Orná
pôda

2

Trvalý
trávny
porast

3

Orná
pôda

Deň
Číslo
zapísani
Číslo Spoluvlastníc
Katastráln Listu
a
parcel ky
e územie vlastníctv
majetku
y
podiel
a
do
súpisu

Slovensk
á
republika
, Spišská
5797
Hrabušice 360
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
4909
Hrabušice 446
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
16378
Hrabušice 447
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á

Dôvod
zapísani
a
majetku
do
súpisu

Hodnota
zapisovaného
majetku
Poznámka
určená
odhadom
správcu

Parcela
E
1/16
1251/2
3

LV č.
30.6.202 360, k.ú.
0
Hrabušic 90,59 €
e

Parcela
E
1/64
446/1

LV č.
30.6.202 446, k.ú.
0
Hrabušic 11,51 €
e

Parcela
E
3/256
479/19

LV č.
30.6.202 447, k.ú.
0
Hrabušic 47,98 €
e
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4

Orná
pôda

5235

5

Orná
pôda

2939

6

Orná
pôda

7

Orná
pôda

2525

8

Orná
pôda

3792

9

Orná
pôda

3439

10

Orná
pôda

2583

11

Orná
pôda

707

12

Orná
pôda

2964

13

Orná
pôda

3123

1251

republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
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Hrabušice 448

Parcela
E
1/32
1793/3

LV č.
30.6.202 448, k.ú.
0
Hrabušic 40,90 €
e

Hrabušice 450

Parcela
E
1/16
1283/1

LV č.
30.6.202 450, k.ú.
0
Hrabušic 45,92 €
e

Hrabušice 938

Parcela
2/32
E 550

LV č.
30.6.202 938, k.ú.
0
Hrabušic 19,55 €
e

Hrabušice 938

Parcela
E
2/32
706/2

LV č.
30.6.202 938, k.ú.
0
Hrabušic 39,45 €
e

Hrabušice 938

Parcela
E
2/32
855/1

LV č.
30.6.202 938, k.ú.
0
Hrabušic 59,25 €
e

Hrabušice 938

Parcela
E
2/32
992/2

LV č.
30.6.202 938, k.ú.
0
Hrabušic 53,73 €
e

Hrabušice 938

Parcela
E
2/32
1131/2

LV č.
30.6.202 938, k.ú.
0
Hrabušic 40,36 €
e

Hrabušice 938

Parcela
E
2/32
1241/2

LV č.
30.6.202 938, k.ú.
0
Hrabušic 11,05 €
e

Hrabušice 938

Parcela
E
2/32
1327

LV č.
30.6.202 938, k.ú.
0
Hrabušic 46,31 €
e

Hrabušice 938

Parcela
E
2/32
1366/1

Deň vydania: 11.08.2020

LV č.
30.6.202 938, k.ú.
0
Hrabušic 48,80 €
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14

Orná
pôda

2906

15

Orná
pôda

2726

16

Orná
pôda

17

Trvalý
trávny
porast

228

194

Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
Slovensk
á
republika
, Spišská
Nová
Ves,
Hrabušic
e
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e

Hrabušice 938

Parcela
E
2/32
1700

LV č.
30.6.202 938, k.ú.
0
Hrabušic 45,41 €
e

Hrabušice 938

Parcela
E
2/32
1701

LV č.
30.6.202 938, k.ú.
0
Hrabušic 42,59 €
e

Hrabušice 938

Parcela
E
2/32
90435

LV č.
30.6.202 938, k.ú.
0
Hrabušic
e

Hrabušice 1624

Parcela
1/16
C 630

LV č.
1624,
30.6.202
k.ú.
0
Hrabušic
e

3,56 €

1,81 €

K061521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágai Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenec -, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/347/2020 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/347/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 správca
dlžníka Lukáš Vágai, nar. 23. 02. 1981, trvale bytom mesto Lučenec, 984 01 Lučenec, oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške dvoch percent zo
sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška preddavku predstavuje dve
percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške
10.000,- EUR. Tento preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet IBAN: SK51
0900 0000 0051 7232 7854, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Ing. Ernest Mésároš, správca
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K061522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágai Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenec -, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/347/2020 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/347/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250, správca
dlžníka: Lukáš Vágai, nar. 23. 02. 1981, trvale bytom mesto Lučenec, 984 01 Lučenec oznamuje, že účastníci
konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Ing.
Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 045/5443387 alebo 0905/624002
prípadne e-mailom: ernest@mesaros.eu
Ing. Ernest Mésároš, správca

K061523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágai Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenec -, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/347/2020 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/347/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
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(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”
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Direction of the European Parliament and
Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Lukáš Vágai, nar. 23. 02. 1981, trvale bytom mesto Lučenec, 984 01 Lučenec (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 10.07.2020, sp. zn.
2OdK/347/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 140/2020 dňa 22.7.2020 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený: Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, Slovenská
republika, značka správcu: S1250 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt – Lukáš Vágai, born on23. 02. 1981, with permanent residence mesto Lučenec, 984 01
Lučenec (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Banská Bystrica of 10.07.2020, ref. No. 2OdK/347/2020, published in the Commercial report No. 140/2020 of
22.7.2020 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Ing. Ernest Mésároš, with its office at Nám. SNP 81/20,
960 01 Zvolen, Slovak republic, ref. No. of trustee: S1250 was appointed as the trustee of the Bankrupt
(hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
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Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa 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. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
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Vo Zvolene, 5.8.2020
In Zvolen, 5.8.2020
Ing. Ernest Mésároš, správca úpadcu
Ing. Ernest Mésároš, trustee of the bankrupt

K061524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ďurčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1963
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/1184/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/1184/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Správca konkurznej podstaty ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 772 910, týmto ako správca dlžníka: Marián Ďurčok, nar. 26.07.1963, bytom Hlavná 52/75, 991
02 Dolná Strehová (ďalej len ,,dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: ,,Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota,
a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia
uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje“.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČÍ, nakoľko došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa
konkurzu zrušuje.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K061525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varečková Jitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 835/60, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/185/2020 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/185/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Kristián Gregor, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca dlžníka:
Jitka Varečková, nar. 10.02.1972, trvale bytom Štúrova 60/835, 962 12 Detva týmto v zmysle § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca zároveň v zmysle § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Podľa ust. § 167v ods. 1, 2 ZKR sa konkurz na majetok dlžníka: Jitka Varečková, nar. 10.02.1972, trvale bytom
Štúrova 60/835, 962 12 Detva, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1, 2 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Ing. Kristián Gregor, správca v.r.

K061526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kökényová Agnesa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 142, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/183/2020 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 3. kola verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa § 167n
ods. 1 ZKR
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 2OdK/183/2020 zo dňa 16.03.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku 62/2020 vydanom dňa 30.03.2020 pod zn. K027631, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Agnesa Kökényová, nar. 09.04.1962, trvale bytom Radnovce 142, 980 42 Rimavská Seč, IČO:
51772825 a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704 (ďalej len „Správca“).

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

1. Nehnuteľnosť – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 967 m2, č. parcely: 60, parc. registra „C“, LV č.:
19, spoluvlastnícky podiel: 1/18, katastrálne územie Radnovce - je zapísaná v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 101/2020 dňa 28.05.2020, pod zn. K042405 a vedená pod
súpisovým číslom 1 podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č.
665/2005 Z. z.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

220

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

2. Nehnuteľnosť – Rodinný dom súp. číslo 97, č. parcely: 60, parc. registra „C“, LV č.: 19, spoluvlastnícky
podiel: 1/18, katastrálne územie Radnovce - je zapísaná v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v
Obchodnom vestníku č. 101/2020 dňa 28.05.2020, pod zn. K042405 a vedená pod súpisovým číslom 2
podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.“

(ďalej len ako „Súbor nehnuteľností “).

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

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

Ponukové konanie bude pokladané za neúspešné,
a. ak žiadny záujemca nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky
alebo
b. ak záujemca, ktorý v ponukovom konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí
toto ponukové konanie (viď nižšie),
alebo
c.

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

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

Ponuka musí obsahovať:

1. Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi – fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu
trvalého bydliska, obchodné meno, miesto podnikania a IČO: a výpis z obchodného registra, resp.
živnostenského registra, pokiaľ je daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu
nepodnikateľa, predložiť identifikačné údaje. Pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO
a výpis z obchodného registra,
2. Označenie predmetu kúpy (stačí uviesť „Súbor nehnuteľností“ s odkazom na oznámenie o príslušnom
kole ponukového konania),
3. Návrh celkovej ceny ponúkanej za Nehnuteľnosť,
4. Doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu: Tatra banka, a.s.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IBAN : SK87 1100 000000 2920911244.

·
·

·
·

·
·

·
·

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

V Bratislave, dňa 06.08.2020
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K061527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenčiak Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbovce nad Rimavou 63, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1966
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1011/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1011/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 1. kola verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa § 167n
ods. 1 ZKR
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 2OdK/1011/2019 zo dňa 27.11.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku 233/2019 vydanom dňa 03.12.2019 pod zn. K102478, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Miroslav Vojenčiak, nar. 20.04.1966, trvale bytom Vrbovce nad Rimavou 63, 980 52 Veľké
Teriakovce a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704. (ďalej len „Správca“).

Správca týmto vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu, pričom
speňažovaný majetok tvorí nasledovný súbor nehnuteľných vecí:

1. Nehnuteľnosť – záhrada o výmere 82 m2, č. parcely: 174/6, parc. registra „C“, LV č.: 263,
spoluvlastnícky podiel: 1/1, katastrálne územie Veľké Teriakovce - je zapísaná v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 25/2020 dňa 06.02.2020, pod zn. K011148 a vedená pod
súpisovým číslom 7 podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č.
665/2005 Z. z.“

(ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).

Správca vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie Nehnuteľnosti
podmienok:

za nasledovných

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

Ponukové konanie bude pokladané za neúspešné,
a. ak žiadny záujemca nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky
(vrátane ponúknutia ceny za nehntueľnosť predstavujúcej najmenej 200,- Eur)
alebo
b. ak záujemca, ktorý v ponukovom konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí
toto ponukové konanie (viď nižšie),
alebo
c.

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

a to podľa toho, ktorá z podmienok uvedených pod písm. a), b) a c) bude splnená skôr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí obsahovať:

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

·
·

·
·

·
·

·
·

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

V Bratislave, dňa 06.08.2020
KRIVANKON k.s.
Správca S1704
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K061528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčiková Slávka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládzovo 32, 985 02 Breznička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/369/2020 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/369/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Slavka Kováčiková, nar. 17. 02. 1983, trvale bytom Mládzovo 32, 985 02
Breznička oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
ul. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 7,00 do 13,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adresu sídla kancelárie
správcu uvedenú vyššie, telefonicky na tel.č.: 0902 820 400, na e-mail: spravca.gregor@gmail.com resp. do
elektronickej schránky správcu.

K061529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčiková Slávka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládzovo 32, 985 02 Breznička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/369/2020 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/369/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Slavka Kováčiková, nar. 17. 02. 1983, trvale bytom Mládzovo 32, 985 02
Breznička, podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového
účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne: IBAN: SK60 8360 5207 0042
0341 7461, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, s doplňujúcou poznámkou:
Slavka Kováčiková, kaucia popretia pohľadávky 2OdK/369/2020.

K061530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sep Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvika Svobodu 1532/28, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1014/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1014/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka Ľubomír Sep, nar. 16. 04. 1987, trvale bytom Ludvíka Svobodu 1532/28,
969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno - Ľubomír Sep, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu
1532/28, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47739371, v súlade s § 167p ods.2 ZKR oznamuje, že nakoľko
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hnuteľný majetok:
·

osobné motorové vozidlo FIAT MAREA, evid.číslo: BS511AT, farba modrá metalíza,VIN:
ZFA18500002033135, stav tachometra cca 336.000 km, súpisová hodnota 350,00 EUR,

sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, majetok prestáva podliehať konkurzu.

K061531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sep Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvika Svobodu 1532/28, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1014/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/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
Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Kristián Gregor, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca dlžníka:
Ľubomír Sep, nar. 16. 04. 1987, trvale bytom Ludvíka Svobodu 1532/28, 969 01 Banská Štiavnica,
obchodné meno - Ľubomír Sep, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu 1532/28, 969 01 Banská
Štiavnica, IČO: 47739371, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko konkurznú
podstatu netvorí žiaden majetok, konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, a preto podľa ust. §
167v ods. 1 ZKR sa konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Sep, nar. 16. 04. 1987, trvale bytom Ludvíka
Svobodu 1532/28, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno - Ľubomír Sep, s miestom podnikania
Ludvíka Svobodu 1532/28, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47739371, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Ing. Kristián Gregor, správca v.r.

K061532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lednický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Čalomija 138, 991 09 Veľká Čalomija
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/359/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/359/2018
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
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Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.06.2018, písomného vyhlásenia dlžníka , ďalej vyhlásenia dlžníka
z úvodného stretnutia a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ján Lednický, nar. 27.07.1962, trvale bytom
Veľká Čalomija 138, 991 09 Veľká Čalomija zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K061533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 83, 985 32 Panické Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1972
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/437/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/437/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Gabriel Kováč sp. zn.
2OdK/437/2019
LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Gabriel Kováč, nar. 09. 05. 1972, trvale bytom Panické Dravce 83,
985 32 Panické Dravce, na korešpondenčnej adrese Ľudovíta Okánika 14, 949 01 Nitra, obchodné meno Gabriel Kováč, s miestom podnikania Panické Dravce 83, 985 32 Panické Dravce, IČO - 36931870,, v súlade
s § 167p ZKR vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu.
Nehnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený́ v súpise všeobecnej podstaty, a to:
Súpis všeobecnej podstaty 2OdK/437/2019, Gabriel Kováč
deň
dôvod
zapísania a
súp.č. druh zložky zapísania
zaradenia
do súpisu
do súpisu

1

stavba- §38
písm. b)
vyhlášky č. VP úpadcu
665/2005 Z.

14.6.2019

popis

hodnota
v EUR

Rodinný dom, štát: SR, okres: Lučenec, obec: PANICKÉ DRAVCE, k.ú.Panické
Dravce, popis stavby: rodinný dom, druh stavby 10, na parc. č. 130, súp. Č. 83, na
pozemku par.č. 130, o výmere 966 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 127, o
výmere 3842 m2, záhrada, evidovaná na LV č. 914, par. č. 129, o výmere 528 m2
záhrada, evidovaná na LV. č. 914, spoluvlastnícky podiel 5/36, Rodinný dom, štát:
2.000,- €
SR, okres: Lučenec, obec: PANICKÉ DRAVCE, k.ú.Panické Dravce, popis stavby:
rodinný dom, evidovaný na LV č. 151, druh stavby 10, na parc. č. 131, súp. Č. 84,
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rodinný dom, evidovaný na LV č. 151, druh stavby 10, na parc. č. 131, súp. Č. 84,
na pozemku par.č. 131, o výmere 911 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc.č.
132, o výmere 2514 m2, záhrada, evidovaná na LV č. 914, , spoluvlastnícky podiel
5/36

z.

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: LEGAL RECOVERY, k. s., Horná 13, 974 01
Banská Bystrica v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie – 2OdK/437/2019, – 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.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu (ktorá nesmie byť nižšia ako
80% súpisovej hodnoty majetku) v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. . IBAN:
SK5711000000002928901286, vedený́ v Tatra banka, a.s. 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.
3. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
4. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý́ písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 15. prac. dní od
otvorenia obálok.
5. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u Dlžníka po dohode so správcom na tel. č.:
02/20709651 od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní.
6. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný́ deň po skončení lehoty na
predkladanie písomných ponúk.
7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom bude
vrátená zložená záloha.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy 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. V prípade zrealizovania tohto práva oprávnenou osobou záloha na kúpnu cenu sa úspešnému účastníkovi
vráti do 10 pracovných dní od jeho zrealizovania oprávnenou osobou, a to na účet z ktorého bola správcovi
poukázaná, resp. ktorý tento účastník správcovi písomne oznámi .
9. 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. Úspešný záujemca je povinný
zaslať správcovi návrh zmluvy.
10. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu hnuteľných vecí
resp. zrušiť ponukové konanie.

V Banskej Bystrici, dňa 05.08.2020

LEGAL RECOVERY,k.s.
Správca zn. 1665
JUDr. Ján Ninčák MBA, PhD.
komplementár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K061534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Somsiová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudolfa Jašíka 1868/11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1975
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/414/2019 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/414/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Renáta Somsiová sp.
zn. 4OdK/414/2019
LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Renáta Somsiová, nar. 01. 09. 1975, trvale bytom R. Jašíka
1868/11, 960 01 Zvolen; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Renáta Somsiová, s miestom
podnikania R. Jašíka 1868/11, 960 01 Zvolen, IČO: 50 271 733, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje II. kolo
ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Nehnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty, a to:
Súpis všeobecnej podstaty 4OdK/414/2019, Renáta Somsiová

súp.č.

druh zložky

1

stavba- §38
písm. b)
vyhlášky č.
665/2005 Z. z.

dôvod
deň zapísania
zapísania do a zaradenia do
súpisu
súpisu

VP úpadcu

30.5.2019

popis

hodnota v
EUR

Rodinný dom, štát: SR, okres: Krupina, obec: TERANY, k.ú. Horné
Terany, popis stavby: rodinný dom, druh stavby 10, na parc. č. 70, súp. Č.
204, na pozemku par.č. 70, o výmere 282 m2, zastavané plochy a
1.000,- €
nádvoria, parc.č. 71, o výmere 141 m2, záhrada, evidované na LV č. 314,
spoluvlastnícky podiel 3/35

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: LEGAL RECOVERY, k. s., Horná 13, 974 01
Banská Bystrica v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie – 4OdK/414/2019, – 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.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu (ktorá nesmie byť nižšia ako
80% súpisovej hodnoty majetku) v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. IBAN:
SK5711000000002928901286, vedený́ v Tatra banka, a.s. 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.
3. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
4. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý́ písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 15. prac. dní od
otvorenia obálok.
5. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u Dlžníka po dohode so správcom na tel. č.:
02/20709651 od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní.
6. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný́ deň po skončení lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predkladanie písomných ponúk.
7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom bude
vrátená zložená záloha.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy 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. V prípade zrealizovania tohto práva oprávnenou osobou záloha na kúpnu cenu sa úspešnému účastníkovi
vráti do 10 pracovných dní od jeho zrealizovania oprávnenou osobou, a to na účet z ktorého bola správcovi
poukázaná, resp. ktorý tento účastník správcovi písomne oznámi .
9. 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. Úspešný záujemca je povinný
správcovi predložiť zmluvu.
10. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu nehnuteľných vecí
resp. zrušiť ponukové konanie.

V Banskej Bystrici dňa 05.08.2020

LEGAL RECOVERY,k.s.
Správca zn. 1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K061535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Dobrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 6032/9, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1949
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/887/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/887/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

K061536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 681
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
Správca konkurznej podstaty dlžníka: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so sídlom Horná 70/13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 34 116 681 v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 3K/13/2017
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu zapísaná pohľadávka veriteľa:

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P31 Prihlásená suma 2 339,00 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K061537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO - KUSTRA, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 681
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok OPRAVA
Správca úpadcu týmto opravuje chybu v počítaní v podaní „Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu
pohľadávok“ zverejnené v Obchodnom vestníku č. 127/2018 z 03.07.2018 pod č. K047284 tak, že správne
podanie znie nasledovne:
Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca konkurznej podstaty dlžníka: AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so sídlom Horná 70/13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 34 116 681 v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 3K/13/2017
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu zapísaná pohľadávka veriteľa:
Jiří Sedláček, Crhov 23, 679 74 Olešnice, IČO: 44 087 845, Česká republika
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P15
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásená suma 15 499,46 EUR
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Správca konkurznej podstaty

K061538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gondová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Bazovského 1893/3, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1969
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/145/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/145/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1969, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Katarína Gondová, nar. 04.12.1969, trvale bytom M. Bazovského 1893/3, 960 01 Zvolen, sp.
zn. 5OdK/145/2020 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.
Správca týmto oznamuje, že zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok
dlžníka: Katarína Gondová, nar. 04.12.1969, trvale bytom M. Bazovského 1893/3, 960 01 Zvolen, z r u š u j
e.

TPS Trustees k. s.

K061539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kortišová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrastince 36, 991 08 Chrastince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1964
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/230/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/230/2020
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.
TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1969, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Soňa Kortišová, nar. 26. 09. 1964, trvale bytom 36 Chrastince, 991 08 Chrastince, sp. zn.
4OdK/230/2020 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.

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

232

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

Správca týmto oznamuje, že zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok
dlžníka: Soňa Kortišová, nar. 26. 09. 1964, trvale bytom 36 Chrastince, 991 08 Chrastince, z r u š u j e.

TPS Trustees k. s.

K061540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Ťažká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 182, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1950
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/5OdK/352/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/352/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Edita Ťažká, nar. 21.06.1950, trvale bytom Horná Lehota 182, 976 81 Podbrezová,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, počas
stránkových hodín v dňoch: pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 14.30
hod. a v stredu od 08.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do17.00 hod.
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

K061541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Ťažká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 182, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1950
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/5OdK/352/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/352/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Edita Ťažká, nar. 21.06.1950, trvale bytom Horná Lehota 182, 976 81 Podbrezová, v
súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate, č. účtu ČSOB,
a.s., č. účtu: SK69 7500 0000 0040 1979 6756.

JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár
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K061542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cigániková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 254, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/354/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/354/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová,
správca dlžníka Alena Cigániková, nar.: 29.10.1976, trvale bytom 254 Štiavnické Bane 969 81, v zmysle § 167l
ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK69 0900 0000 0051 5746 6063, vedený
v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol: 36; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca Alena Cigániková

K061543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cigániková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 254, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/354/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/354/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Alena Cigániková, nar.:
29.10.1976, trvale bytom 254 Štiavnické Bane 969 81 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 17.07.2020, sp. zn. 4OdK/354/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 24.07.2020. Nasledujúcim 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. Ing. Zuzana Šníderová, Budovateľská 12, 962 23
Očová, Slovenská republika.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Alena Cigániková, born on 19 October 1976 seated 254 Štiavnické Bane 969 81 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 4OdK/354/2020 dated on 17 July 2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 24 July 2020. The bankruptcy
procedure was declared as on following 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
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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. Ing. Zuzana Šníderová, Budovateľská 12, 962 23 Očová, Slovakia.
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. 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).
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 pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). 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).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6
ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30
ods. 2 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

235

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents,
which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if
he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of
the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee
submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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).
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).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015.
V Očovej, dňa 06.08.2020
In Očová, 06 August 2020
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, trustee

K061544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cigániková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 254, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
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Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/354/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/354/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Alena Cigániková, nar.: 29.10.1976, trvale bytom 254 Štiavnické Bane 969 81, oznamuje, že účastníci konania
môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Budovateľská 12, 962 23 Očová v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:30 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
mobil: 0907 069 465
e-mail: sniderova.spravca@gmail.com
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca úpadcu

K061545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezák Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turová 190, 962 34 Turová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1957
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/523/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/523/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Zrušenie Vyhodnotenia 3. kola ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV 148/2020
dňa 03.08.2020 pod K059645
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Stanislav Slezák, nar. 07. 05. 1957,
trvale bytom Turová 190, 962 34 Turová, na korešpondenčnej adrese Nový dvor 322, 962 01 Zvolenská Slatina,
IČO - 10919821 (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle vyhlasených podmienok ponukového konania oznamuje, že
Z R U Š U J E Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
148/2020 pod K059645 dňa 03.08.2020.
Správca pristúpil k zrušeniu Vyhodnotenia 3. kola ponukového konania z dôvodu nejednoznačnosti niektorých
podmienok ponukového konania. Na základe uvedeného Správca zopakuje 3. kolo ponukového konania, v ktorom
podmienky jednoznačne upresní.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K061546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duračinský Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnička 48, 065 03 Lomnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1993

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

237

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/139/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/139/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku
Iná majetková
hodnota

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR

Súpisová hodnota
[EUR]
500.00

by Zabezpečenie
Nie

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka

K061547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňo Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 1100/38B, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1969
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/144/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/144/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku
Iná majetková
hodnota

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR

Súpisová hodnota
[EUR]
500.00

Zabezpečenie
Nie

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka

K061548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Godlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 119, 082 33 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/144/2020 S1885
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3OdK/144/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Miroslav Ondrušek konkurzný správca dlžníka: Silvia Godlová, nar. 11.03.1989, trvale bytom Chmiňany
119, 082 33 Chmiňany, sp. zn.: 3OdK/144/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa
konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

K061549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunková Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorany 101, 059 93 Podhorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/291/2020 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/291/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Dlžníka Judita Dunková, nar. 08.06.1975, Podhorany 101, 059 93 Podhorany týmto oznamuje bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto konkurznom konaní: Fio
banka, a.s. , účet č. IBAN SK2683300000002901296688.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K061550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunková Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorany 101, 059 93 Podhorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/291/2020 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/291/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Mgr. Ľubica Gregušková, správca dlžníka
Judita Dunková, nar. 08.06.1975, Podhorany 101, 059 93
Podhorany oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Levočská 866, 058 01 Poprad a to v pracovných dňoch v čase od 09.00 – 15.00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo emailom:
lubica.greguskova@gmail.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K061551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Chromá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 94, 082 12 Okružná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/146/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/146/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp. pol. 1 - nehnuteľnosť
popis : rodinný dom súp. č. 94 na parc. 150 CKN, zapísaný na LV č. 549 k.ú. Okružná
spoluvlastnícky podiel : 1/2
súpisová hodnota : nezistená
zapísanie do súpisu : 23.7.2020
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu
súp. pol. 2 - pozemok
druh pozemku : orná pôda
popis : parc. 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/8, 235/9 zapísané na LV č. 457 k.ú. Okružná
výmera : 24.298 m2
spoluvlastnícky podiel : 30/480 = 1.518,62 m2
súpisová hodnota : 289,30 €
zapísanie do súpisu : 23.7.2020
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu
súp. pol. 3 - pozemok
druh pozemku : orná pôda
popis : parc. 235/4, 235/5 zapísané na LV č. 740 k.ú. Šarišská Poruba
výmera : 300 m2
spoluvlastnícky podiel : 1/16 = 18,75 m2
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súpisová hodnota : 5,96 €
zapísanie do súpisu : 23.7.2020
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu

K061552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luco Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208 / 75, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/111/2020 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/111/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Tibor Luco, nar. 14.05.1970, Podskalka 5208/75, 066 01 Humenné, (ďalej len „Dlžník“) týmto
podľa ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej
len „ZKR“) zverejňuje, že ku dňu povinnosti spísať majetok v konkurznom konaní sp. zn. 3OdK/111/2020, nebol
zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstate zaradený na uspokojenie veriteľov.
V Humennom, dňa 03.08.2020
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K061553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Malast
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/136/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/136/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s §167p) ZKR správca ponúka v 3.kole na odkúpenie majetok úpadcu :
- osobné motorové vozidlo Renault Megane Scenic, ev.č. VT285BY, r.v. 2006, objem 1870 cm3, 72kW,
nepojazdné - za najvyššiu ponúknutú cenu
- osobné vozidlo Renault Kango, ev.č. PO866CG, r.v. 2006, objem 1461 cm3, 48kW, jazdené, počet km : cca
400.000 km, za najvyššiu ponúknutú cenu
Vozidlá v súlade s §167b, ods. 3 ZKR užíva úpadca. Vozidlá sa odpredávajú v stave "ako stojí a leží" v zmysle
§501 O.z. Súpis majetku bol zverejnený v OV č. 118/2020 dňa 22.6.2020.
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So záujemcom, ktorý splní podmienky ponukového konania, bude uzatvorená kúpna zmluva, ak v lehote 10
dní od zverejnenia výsledku ponukového konania v OV, ktorého súčasťou bude oznámenie pre oprávnené osoby
podľa §167 ods. 4 ZKR o možnosti vykúpiť majetok z konkurzu, žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo
vykúpiť majetok z konkurzu. V prípade uplatnenia práva vykúpiť majetok, bude zaplatená záloha záujemcovi
vrátená do 5 dní od zverejnenia výsledkov v OV. V prípade, že nárok na vykúpenie majetku z konkurzu nebude
uplatnený, bude úspešnému záujemcovi zaslaný návrh kúpnej zmluvy do 5 dní od uplynutia lehoty na uplatnenie
nároku na vykúpenie majetku. Predmet speňažovania nadobúdateľ prevezme u úpadcu v mieste jeho bydliska.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky
podané po lehote správca nemusí prihliadať.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením veci, o ktorú má záujem a výšky
ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia v zalepenej obálke s
označením "Konkurz-neotvárať, č.k.2OdK/136/2020". Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu
(IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Ak záujemca neuvedie ponúkanú
cenu, na takú ponuku správca nemusí prihliadať.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri porovnateľnej
cenovej ponuke má prednosť záujemca, ktorý má záujem o obidve veci.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu IBAN: SK12 1111 0000 0014 8074 3018, VS: 21362020. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na
účet správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Po výbere úspešného záujemcu vyzve
správca na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že zmluvu odmietne podpísať, zaplatená záloha prepadá v prospech
podstaty ako zmluvná pokuta.
Poučenie: Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o
neho prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu

K061554
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: 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 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 aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K061555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gažik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matejovské námestie 1543/30, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/105/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/105/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 4OdK/105/2020, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Miroslav Gažik, nar. 17.02.1992, trvale bytom Matejovské námestie 1543/30, 059 51
Poprad - Matejovce, 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 06.08.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K061556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 66 / 116, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/118/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/118/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Jaroslav Koky,
nar.: 14.12.1972, trvale bytom Nový Dvor 66/116, 059 52 Veľká Lomnica (ďalej len ako „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady
konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 posledná veta, sa
uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

S úctou
Mgr. Ivan Mazanec
správca

K061557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udavské 145, 067 31 Udavské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/51/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/51/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 4OdK/51/2020, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Peter Novák, nar. 25.07.1971, trvale bytom 067 31 Udavské 145, 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vo Vranove n.T., dňa 06.08.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K061558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparovičová Johana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovičovo námestie 3857/10, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1954
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/762/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/762/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Veriteľ
Intrum Slovakia s.r.o.

Ulica
Mýtna

číslo
48

Obec
Bratislava

Prihlásená suma – Celková suma
291,51 EUR

SKP, k.s., správca Johana Gašparovičová

K061559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuková 84, 086 44 Kuková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/318/2020 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/318/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.08.2020, sp. zn. 5OdK/318/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Peter Tkáč, nar. 01.05.1969, trvale bytom: 086 44 Kuková 84. Rovnakým uznesením bola do
funkcie správcu ustanovená Mgr. Ivana Dlugošová, správca so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, 059 52 Veľká
Lomnica, zn. správcu: S1998.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, počas
pracovných dní, v čase od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod..
Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť
skp.dlugosova@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0903 105 718.

prostredníctvom

e-mailovej

adresy

Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K061560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuková 84, 086 44 Kuková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/318/2020 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/318/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ivana Dlugošová, správca majetku dlžníka: Peter Tkáč, nar. 01.05.1969, trvale bytom: Kuková 84, 086 44
Kuková, 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) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu
spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie vedie Poštová banka, a.s.,
IBAN: SK36 6500 0000 0036 5059 3542. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, v správe pre adresáta: Tkáč Peter 318/2020

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.

Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K061561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Daňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 218/3, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/147/2020 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/147/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

Opis

Súpisová hodnota

zložka
majetku č.
_____________________________________________________________________________
1.

Pohľadávka z účtu:

56,49 EUR

- číslo účtu: IBAN SK56 6500 0000 0000 1443 2752,
- mena: EUR,
- označenie banky: Poštová banka, a.s.,
- celková suma podliehajúca konkurzu: 56,49 EUR,
- súpisová hodnota majetku: 56,49 EUR.

Deň zápisu do súpisu majetku: 06.08.2020.
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167 h) ods. 1 ZKR.
___________________________________________________________________________________

JUDr. Ivana Orosová, správca

K061562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlák Sebastián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 13/106, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/146/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/146/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu Sebastián Pavlák, nar.
12.5.1973, trvale bytom Slnečná 106/13, 059 01 Spišská Belá, konkurzné konanie vedené pod sp. zn.
4OdK/146/2020 S911, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014
4758 1002, variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa:
konkurz Sebastián Pavlák.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove, 6.8.2020
JUDr. Miloš Hnat, správca

K061563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melánia Parimuchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Federátov 6499/4, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/273/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/273/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/273/2019 zo dňa 09.04.2019 v právnej veci navrhovateľa–dlžníka:
Melánia Parimuchová, nar. 19.10.1955, Federátov 6499/4, 080 01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod
obchodným menom Melánia Parimuchová - PAMELA, IČO: 31 291 473, s miestom podnikania Vranovská
24, 080 06 Prešov, SR zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a
zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných
úkonoch. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 86/2019 dňa 06.05.2019, pričom
v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 07.05.2019.
V zmysle ust. §-u 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 „ZoKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie
základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Lenka Jamnická, správca dlžníka Melánia Parimuchová, nar. 19.10.1955, Federátov 6499/4, 080 01
Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Melánia Parimuchová - PAMELA, IČO: 31 291
473, s miestom podnikania Vranovská 24, 080 06 Prešov, SR (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. §-u 167j ods.
1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po preskúmaní pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z vyjadrenia
dlžníka na osobnom stretnutí a z poskytnutých súčinností dožiadaných subjektov, vyhotovil dňa 17.02.2020 súpis
majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 32/2020 dňa 17.02.2020 pod číslom
zverejnenia K014662 dňa 17.02.2020 a opravu súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol
zverejnený v OV č. 37/2020 dňa 19.03.2019 pod číslom zverejnenia K017335.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 17.06.2019. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.
Majetok dlžníka tvoriaci konkurznú podstatu bol speňažený v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta v spojení
s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR v 1. kole verejného ponukového konania zverejneného v OV č. 41/2020 dňa
28.02.2019. Zámer zostaviť rozvrh výťažku po speňažení majetku konkurznej podstaty správca v súlade s ust. §-u
167u ods. 1 posledná veta ZoKR oznámil v OV č. 112/2020 dňa 12.06.2020. Dňa 19.06.2020 správca pripravil
Rozvrh výťažku, ktorý bol jednotlivým prihláseným veriteľom k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii správcu.
Veritelia prihlásených pohľadávok boli dňa 06.08.2020 pomerne uspokojení podľa výšky ich zistených pohľadávok
v zmysle rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia §-u 167v ods. 1 ZoKR správca týmto oznamuje, že po splnení rozvrhu výťažku
sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Melánia Parimuchová, nar. 19.10.1955, Federátov 6499/4, 080 01
Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Melánia Parimuchová - PAMELA, IČO: 31 291
473, s miestom podnikania Vranovská 24, 080 06 Prešov, SR , spis. zn. 2OdK/273/2019 končí.
Týmto oznámením v OV sa konkurz na majetok Melánia Parimuchová, nar. 19.10.1955, Federátov 6499/4,
080 01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Melánia Parimuchová - PAMELA, IČO:
31 291 473, s miestom podnikania Vranovská 24, 080 06 Prešov, SR , spis. zn. 2OdK/273/2019 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. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.
V Poprade 06.08.2020

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K061564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kiňa Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 339 / 9, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/190/2020 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/190/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka Ján Kiňa, nar. 11.07.1984, trvale bytom Štúrova 339/9, 094
31 Hanušovce nad Topľou, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ZKR) správca oznamuje, že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata
teda nepokryje ani náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu, sa konkurz na majetok dlžníka Ján Kiňa, nar. 11.07.1984, trvale bytom Štúrova 339/9, 094
31 Hanušovce nad Topľou, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa
konkurz z r u š u j e.

K061565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Badžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 222, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/57/2020 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/57/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Miroslav Badžo, nar. 17.04.1970, Stráne pod Tatrami 222, 059 76 Stráne pod Tatrami
Uznesením Okresného súdu Prešov pod č. k. 3OdK/57/2020 zo dňa 07.04.2020 končí, pretože konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
V Prešove dňa 06.08.2020

JUDr. Ivana Orosová, správca

K061566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902 / 88, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/669/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/669/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Róbert
Grundza, nar. 11.11.1970, trvale bytom Podskalka 88, 066 01 Humenné (ďalej len ako „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady
konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 posledná veta, sa
uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

S úctou
Mgr. Ivan Mazanec
správca

K061567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Kristev
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myslina 180, 066 01 Myslina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/101/2020 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/101/2020
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
Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Tomáš Kristev, nar. 04.10.1978, Myslina 180, 066 01 Myslina Uznesením Okresného súdu
Prešov pod č. k. 3OdK/101/2020 zo dňa 05.05.2020 končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
V Prešove dňa 06.08.2020

JUDr. Ivana Orosová, správca

K061568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REMI plus, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrabovec 200, 094 21 Nižný Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 503 177
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2018 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR vypisujem druhé ponukové konanie na predaj tejto peňažnej
pohľadávky podliehajúcej konkurzu:
Zmluvná pokuta vo výške 12.500,-€ z titulu porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
judikovaná a aktuálne vymáhaná v exekučnom konaní sp. zn. 8Ek/601/2020 zrážkami zo mzdy.
Povinný: Konateľ spoločnosti REMI plus, spol. s r.o. v konkurze JUDr. Marek Rejda, bytom Nižný Hrabovec 200,
094 21 Nižný Hrabovce

Minimálna výška ponuky: 12.000,-€
Heslo na označenie obálky: „P“

Obhliadka dokumentov: Je možné si ich vyžiadať u správkyne na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom
emailu na adrese slavikzuzana58@gmail.com

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote do 06.09.2020 v zalepenej obálke s uvedením mena (názvu) a
bydliska (sídla) záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk podpísanú zaručeným elektronickým podpisom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo osobne do kancelárie správcu na adresu:

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
konkurzný správca
Terchovská 30
080 01 Prešov

Náležitosti ponuky: (U fyzických osôb aj právnických osôb)
·
·
·
·
·

Konkrétna špecifikácia majetku, o ktorého nákup je záujem,
ponúkaná kúpna cena v eurách najmenej v určenej minimálnej výške,
doklad o zložení zálohy na konkurzný účet vo výške ponúkanej ceny (účet: UniCredit Bank, pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK59 1111 0000 0013 6656 9001, do správy pre prijímateľa uveďte:
„zmluvná pokuta“
telefonický a emailový kontakt,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záujemcom na účet správcu zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Neúspešným záujemcom, ktorí zložili zálohu na konkurzný účet, bude táto záloha vrátená do 5 dni od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

V Prešove dňa 06.08.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
správca majetku REMI plus, spol. s r.o. v konkurze

K061569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrášová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Lomnica 14661, 059 60 Tatranská Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/135/2020 S1733
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
3OdK/135/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Andrášová, nar. 20.08.1958, trvale
bytom Tatranská Lomnica 14661, 059 60 Tatranská Lomnica (ďalej len „dlžník“), oznamuje, že účastníci konania
môžu do správcovského spisu dlžníka vedeného pod sp. zn.: 3OdK/135/2020 S1733 nahliadať v kancelárii
správcu na Tatranskom námestí 3, 058 01 Poprad, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.30 hod do
12.30 hod a od 13.00 do 16.00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle +421 903 286 246 alebo emailom spravca@ledecky.sk.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K061570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrášová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Lomnica 14661, 059 60 Tatranská Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/135/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/135/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je 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"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(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”

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Andrášová, nar. 20.08.1958, trvale
bytom Tatranská Lomnica 14661, 059 60 Tatranská Lomnica (ďalej len „dlžník“), v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/818 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní oznamuje, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/135/2020 – 20 zo dňa 8. júna 2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 112/2020 zo dňa 12.06.2020,
číslo zverejnenia K046361.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 13. júna 2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký as the bankruptcy trustee of the debtor Anna Andrášová, born on 20.08.1958,
residence at Tatranská Lomnica 14661, 059 60 Tatranská Lomnica, Slovakia, according to the
REGULATION (EU) 2015/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 3OdK/135/2020 – 20, dated on 8th June 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s
assets. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.
112/2020 dated on 12th June 2020, publication number K046361.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 13th June 2020. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej 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. Ing. Vladimír
Ledecký, správca, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovak republic.
Každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky
pohľadávok.
Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom.
Any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form. The claims form can be found on
the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The claims form has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed by creditor.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the claims 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.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the claims form the condition on which the claim is dependent.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the claims form have to be enclosed to the claims 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 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.
Ak zahraničný veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku inými prostriedkami než na štandardnom formulári, prihláška
musí obsahovať informácie totožné ako na štandardnom formulári.
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.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. V prípade,
že správca má pochybnosti v súvislosti s pohľadávkou prihlásenou zahraničným veriteľom, poskytne veriteľovi
možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii a sume tejto pohľadávky.
When a foreign creditor lodges its claim by means other than the standard form, the claim shall contain
all the information referred to the standard claims form.
The claims form that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the claims form shall not be considered as
claims form in the bankruptcy proceedings. The claims form served to the bankruptcy trustee after the
basic period of time elapses, shall be considered as the claims form 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 the claims form. Where the bankruptcy trustee has doubts in relation to a claim lodged by
foreign creditor, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the existence
and the amount of the claim.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee
informed about the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca dlžníka / bankruptcy trustee

K061571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrášová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Lomnica 14661, 059 60 Tatranská Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/135/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/135/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Andrášová, nar. 20.08.1958, trvale
bytom Tatranská Lomnica 14661, 059 60 Tatranská Lomnica (ďalej len „dlžník“) týmto oznamuje podľa ust. § 32
ods 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“), bankový účet za účelom zloženia preddavku na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky
veriteľom.
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 odseku 19 ZKR možno skladať do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, na bankový účet zriadený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, číslo účtu:
2701250159/8330, IBAN: SK71 8330 0000 0027 0125 0159, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením čísla 31352020 ako špecifického
symbolu. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca
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K061572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrášová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Lomnica 14661, 059 60 Tatranská Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/135/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/135/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Andrášová, nar. 20.08.1958, trvale
bytom Tatranská Lomnica 14661, 059 60 Tatranská Lomnica (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 (ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e , že
do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR podliehal konkurzu.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K061573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Adámyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Albinov 44, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/238/2020 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/238/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Stanislav Praskai, správca dlžníka Jana Adámyová, bytom: Albinov 44, 078 01 Sečovce, narodená
05.07.1973, oznamuje veriteľom dlžníka a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese Murgašova 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod.
– do 12.00 hod. a od 13.00 hod. – do 15.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne v kancelárii správcu alebo
e-mailom na spravca@praskai.sk.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K061574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tkáčová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudňany 327, 053 23 Rudňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/267/2019 S1566
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Okresný súd Košice I
30OdK/267/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručil dňa
29.7.2020 do konkurzu súhrnú prihlášku pohľadávky veriteľ Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, ktorou
prihlásil do konkurzu pohľadávku č. 1 v celkovej sume 11.165,57 Eur, pohľadávku č. 2 v celkovej sume 7.277,95
Eur, pohľadávku č. 3 v celkovej sume 6468,57 Eur, pohľadávku č. 4 v celkovej sume 6460,85 Eur, pohľadávku č.
5 v celkovej sume 4457,69 Eur. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu.

Správca JUDr. Michael Medviď

K061575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gofus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 2, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/598/2019 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/598/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Milan Gofus, narodený:
04.05.1974, bytom: Severná 2, 071 01 Michalovce, 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 konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.

K061576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gofus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 2, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/598/2019 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/598/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Milan Gofus, narodený:
04.05.1974, bytom: Severná 2, 071 01 Michalovce, 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 konkurznej podstaty.
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Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.

K061577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Ficu
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 281, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/555/2019 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/555/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Mikuláš Ficu, narodený:
07.04.1951, bytom: Leles 281, 076 84 Leles, 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 konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.

K061578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Ficu
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 281, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/555/2019 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/555/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Mikuláš Ficu, narodený:
07.04.1951, bytom: Leles 281, 076 84 Leles, 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 konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.

K061579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Hrazdil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 227/34, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/259/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/259/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Milan Hrazdil, nar. 23.11.1970, bytom: Slobody 227/34, 040 11 KošiceZápad, oznamuje, že do správcovského spisu sp.zn. 26OdK/259/2020 možno nahliadať v kancelárii správcu
v sídle správcu na adrese: Štúrova 44, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 14.00
hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa doručujú písomne na adresu
správcu, elektronickou poštou na: advokat-geciova@stonline.sk, alebo telefonicky na telef. čísle: 055/6233696.

V Košiciach, 06.08.2020
JUDr. Soňa Géciová, správca

K061580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Hrazdil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 227/34, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/259/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Milan Hrazdil, nar. 23.11.1970, bytom: Slobody 227/34, 040 11 KošiceZápad, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo
bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu: SK82 6500
0000 0000 2028 7010, vedený v Poštovej banke 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 350,00 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.

v Košiciach, 06.08.2020
JUDr. Soňa Géciová, správca
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K061581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Hrazdil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 227/34, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/259/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/259/2020
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 dlžníka:
Milan Hrazdil, nar. 23.11.1970, bytom: Slobody 227/34, 040 11 Košice-Západ (ďalej len "dlžník"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/259/2020 zo dňa 31.07.2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
151/2020 dňa 06.08.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Soňa Géciová,
Štúrova 44, 040 01 Košice, Slovenská republika k číslu konania 26OdK/259/2020. 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 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 yť 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
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podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Milan Hrazdil, born on 23.11.1970, adress: Slobody 227/34, 040 11 KošiceZápad, Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Košice I, No. 26OdK/259/2020 dated on 31st of July 2020 bankruptcy procedure
was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial
bulletin of Slovak republic No. 151/2020 on 06th of August 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. Soňa Géciová, Štúrova 44, 040 01 Košice, Slovak Republic to the No. 26OdK/259/2020. 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
puti nto the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29 sec. 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
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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 Košiciach, dňa 06.08.2020
JUDr. Soňa Géciová, správca/trustee

K061582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROJA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edisonova 1177/45, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 726 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2019 S1701
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Okresný súd Košice I
31K/4/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov (ďalej len „Správca“),
správca dlžníka: ROJA, spol. s.r.o., so sídlom: Edisonova 1177/45, 040 18 Košice, IČO: 31 726 143 (ďalej aj ako
len „dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia §167q ods. 3 a ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
IV. kolo ponukového konania:
Predmet speňažovania: jednotlivé súpisové zložky majetku, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej konkurznej
podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 105/2019 dňa 03.06.2019 a jednotlivé súpisové zložky
majetku doplnené do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č.
205/2019 dňa 23.10.2019. Súpisové zložky majetku boli ocenené v znaleckom posudku č. 84/2019 znaleckou
organizáciou SK ACTIVE, s.r.o., so sídlom Agátová 6, 075 01 Trebišov, okrem súpisovej zložky majetku č. 2
Záujemcovia sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom telefonicky
na tel. č. +421/915281007. V štvrtom ponukovom kole nie je určená minimálna kúpna cena za jednotlivé súpisové
zložky majetku, avšak táto nesmie byť neprimerane nízka.
Súpisová zložka majetku č.: 1, Popis hnuteľnej veci: stojan pre odvíjanie mikrotrubiek, Výrobné číslo:
041/13/2017, Farba: strieborná, Rok výroby (približne): 2017, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Celková
hmotnosť: neuvedené, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; znalecká hodnota: 2.315,-EUR
Súpisová zložka majetku č.: 2, Popis hnuteľnej veci: klimatizačná jednotka Sinclair ASH-18AIA, Výrobné číslo:
neuvedené, Farba: svetlošedá, Rok výroby (približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Celková
hmotnosť: neuvedené, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 1.754,50 EUR (neohodnotené znaleckým posudkom)
Súpisová zložka majetku č.: 9, Popis hnuteľnej veci: osobný automobil značky Renault Megane M
BM0F05,Výrobné číslo: VIN: VF1BM0F0528201413, Druh: osobný automobil, Farba: šedá, Rok výroby 2003,
Evidenčné číslo: KE 925 CS, Stav opotrebovanosti: opotrebované, Celková hmotnosť: neuvedené, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; znalecká hodnota: 361,EUR
Súpisová zložka majetku č.: 10, Popis hnuteľnej veci: zásoby materiálu – súbor tovaru rôznych napájacích káblov
a súčastí k ním, Stav opotrebovanosti: opotrebované, Celková hmotnosť: neuvedené, Dôvod zapísania do
súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; znalecká hodnota: 13.538,27 EUR
PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY:
12.AGS, spol. s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza, IČO: 31 618 375 Peňažná pohľadávka voči
AGS, spol. s.r.o. za dodanie projektovej dokumentácie pre ÚK, číslo FA: 2018009 znalecká hodnota: 159,57 Eur
13.Ladislav Gabor, Košické Oľšany 43, 044 42 Košické Oľšany, IČO: 37 642 740 Peňažná pohľadávka voči
Ladislav Gabor za prenájom mechanizácie, číslo FA: 2018027 znalecká hodnota: 0,- Eur
Súpisová zložka majetku č.: 22, Popis hnuteľnej veci: Zváračka typ:WTU 315.30,výrobca: MEZ Brumov,Rok
výroby (približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1;
znalecká hodnota: 81,- EUR
Súpisová zložka majetku č.: 29, Popis hnuteľnej veci: Skriňa otvorená vysoká, hnedej farby Rok výroby (približne):
neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; znalecká hodnota: 10,EUR
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Súpisová zložka majetku č.: 30, Popis hnuteľnej veci: Stolík drevený nízky, hnedej farby, Rok výroby (približne):
neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; znalecká hodnota: 8,- EUR
Súpisová zložka majetku č.: 31, Popis hnuteľnej veci: Skriňa presklená poškodená, Rok výroby (približne):
neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; znalecká hodnota: 9,- EUR
Súpisová zložka majetku č.: 32, Popis hnuteľnej veci: Skriňa oblúková poškodená,hnedej farby, Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; znalecká hodnota: 6,- EUR
Súpisová zložka majetku č.: 33, Popis hnuteľnej veci: Registračka päťdielna, poškodená,, Rok výroby (približne):
neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; znalecká hodnota: 8,EUR
Súpisová zložka majetku č.:34, Popis hnuteľnej veci: Skriňa presklenná vysoká, poškodená, hnedej farby, Rok
výroby (približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; znalecká hodnota: 22,- EUR
Súpisová zložka majetku č.: 35, Popis hnuteľnej veci: Skriňa nízka, hnedej farby poškodená, Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; znalecká hodnota: 6,- EUR
Súpisová zložka majetku č.: 36, Popis hnuteľnej veci: Konferenčný drevený stolík hnedej farby, Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; znalecká hodnota: 10,- EUR
Súpisová zložka majetku č.: 37, Popis hnuteľnej veci: Skriňa jednodverová drevená hnedej farby, Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; znalecká hodnota: 7,- EUR
Súpisová zložka majetku č.: 38, Popis hnuteľnej veci: Skrinka drevená, dvojdverová, hnedej farby Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; znalecká hodnota: 11,- EUR
Súpisová zložka majetku č.: 39, Popis hnuteľnej veci: Skriňa presklenná vysoká, Rok výroby (približne):
neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; znalecká hodnota: 14,EUR
Súpisová zložka majetku č.: 40, Popis hnuteľnej veci: Sedačka čiernej farby, poškodená, Rok výroby (približne):
neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; znalecká hodnota: 46,EUR
Súpisová zložka majetku č.: 41, Popis hnuteľnej veci: Skladový vozík, Rok výroby (približne): neuvedené, Stav
opotrebovanosti: opotrebovaný, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod zapísania
do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; znalecká hodnota: 190,- EUR
Súpisová zložka majetku č.: 43, Popis hnuteľnej veci: Kancelársky konferenčený stôl hnedej farby, Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1/1; znalecká hodnota: 14,- EUR
Súpisová zložka majetku č.: 44, Popis hnuteľnej veci: Plát drevený poškodený, Rok výroby (približne): neuvedené,
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod zapísania
do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; znalecká hodnota: 9,- EUR
Podmienky IV. kola ponukového konania:
V IV. kole ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu prostredníctvom e-mailovej žiadosti zaslanej na adresu: spravcovska.kancelaria@gmail.com
Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie: JUDr.
Matúš Čepček, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, do 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia IV. kola
ponukového konania. Na ponuky doručené po tomto termíne alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky
požadované náležitosti sa nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárie správcu na adrese: JUDr. Matúš Čepček, Hviezdoslavova 1234/4,
075 01 Trebišov, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením: „KONKURZ č.k.: 31K/4/2019 – ZÁVAZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.
Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 30% musí byt pripísaná v prospech účtu v tvare
IBAN: SK82 7500 0000 0040 2700 6726 vedeného v Československá obchodná banka, a.s. najneskôr do 12.00
hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk, v poznámke uviesť: ROJA . Doklad o zložení zálohy vo
výške 30% z ponúkanej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet je záujemca povinný doložiť v predkladanej záväznej
ponuke.
Záujemca je taktiež povinný v predkladanej záväznej ponuke doložiť doklad preukazujúci dostatok finančných
prostriedkov na doplatenie zostatku ponúknutej kúpnej ceny.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne
záväzky voči úpadcovi. Záujemcovia sú ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí
s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť
záujemcu strpieť prepadnutie zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty
v prípade, že predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu
zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel alebo zmluvu neuzavrie
správca z dôvodu nezaplatenia doplatku kúpnej ceny riadne a včas týmto záujemcom.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť číslo bankového účtu, na ktorý je správca
povinný neúspešným záujemcom vrátiť zloženú zálohu alebo, na ktorý sa má záujemcom vrátiť zložená záloha
v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
Účastníkovi, ktorého návrh bude označený ako najvýhodnejší sa uhradená záloha započíta na kúpnu
cenu v prípade uskutočnenia predaja.
V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy, prípadne nesplnenia zmluvných podmienok uhradená
záloha prepadne v prospech konkurznej podstaty.
Otváranie obálok s návrhmi kúpnej ceny sa uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti zástupcu
veriteľov, o čom bude spísaná zápisnica.
Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje či bola podaná včas, či obsahuje stanovene
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
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Za najvýhodnejší návrh správca vyberie návrh na kúpu s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia. Oznámenie úspešnému
záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie zostatku kúpnej ceny
a podpísanie kúpnej zmluvy. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako
kupujúcim kúpnu zmluvu do 10 dní od doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi.
Zúčastnení záujemcovia –právnické osoby sú povinné v predkladanej záväznej ponuke predložiť originál výpisu
z obchodného registra SR nie starší ako jeden mesiac, prípadne jeho notársky overenú fotokópiu.
Zúčastnení záujemcovia – fyzické osoby – podnikateľ sú povinné v predkladanej záväznej ponuke predložiť
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie staršie ako 1
mesiac.
Záujemca – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti.
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby štatutárnym orgánom záujemcu, spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného alebo iného registra.
Úspešný záujemca je povinný zaplatiť zostatok ponúknutej kúpnej ceny znížený o zálohu predávajúcemu na jeho
účet tak, aby bol celkový zostatok kúpnej ceny pripísaný na účet predávajúceho najneskôr pred podpisom kúpnej
zmluvy. 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.
Správca pred uzatvorením kúpnej zmluvy s účastníkom, ktorého ponuku vyhodnotil ako najvýhodnejšiu túto
skutočnosť oznámi príslušnému orgánu.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K061583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ciha Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 75/56 56, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/150/2020 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/150/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty Žaneta Ciha, narodená: 09.02.1984, bytom: Hlavná 75/56, 076
16 Zemplínska Nová Ves- Úpor, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I č. k.:
26OdK/150/2020,týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že hnuteľnú vec zapísanú do súpisu
majetku , ako osobné motorové vozidlo Škoda Octavia sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového
konania, preto prestáva podliehať konkurzu. Tretie ponukové konanie sa skončilo dňa 06.07.2020.
JUDr.Erika Šimová, správca

K061584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ciha Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 75/56 56, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1984
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/150/2020 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/150/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka Žaneta Ciha, narodená: 09.02.1984, bytom: Hlavná
75/56, 076 16 Zemplínska Nová Ves- Úpor, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I č. k.:
26OdK/150/2020,týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že konkurz sa končí, nakoľko
konkurzná
podstata
nepokryje
náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Žaneta Ciha, narodená: 09.02.1984,
bytom: Hlavná 75/56, 076 16 Zemplínska Nová Ves- Úpor v, zrušuje.
JUDr.Erika Šimová, správca

K061585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Veselý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 10, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/73/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/73/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznom konaní sp.zn.: 32OdK/73/2019 vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Veselý, narodený:
26.05.1957, Krivá 10, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Veselý ATTA, s miestom
podnikania: Krivá 10, 040 01 Košice – Juh, IČO: 17 104 483 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
23.11.1998
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, zverejňujem oznámenie o vylúčení nižšie uvedenej súpisovej položky majetku č. 1
zo súpisu majetku dlžníka, nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť ani v III. ponukovom konaní. V
zmysle uvedeného, daný majetok prestáva podliehať konkurzu.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty
1. súpisová zložka:
Okres Obec
Košice I Košice - Sever
Košice I Košice - Sever
Košice I Košice - Sever

k.ú.
Kamenné
Kamenné
Kamenné

LV č.
15489
15489
15489

parcely registra
"C"
"C"
"C"

parc.č.
5585/111
5585/112
5589/62

výmera v m2
19
29
762

druh pozemku
zast.plocha a nádv.
zast.plocha a nádv.
záhrada

umiest. Pozem. spoluvl. podiel
2
1/142
2
1/142
2
1/142
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K061586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 1469/5, 040 12 Košice - Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/270/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/270/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznom konaní sp.zn.: 32OdK/270/2019 vo veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Varga, narodený:
17.11.1986, bytom: Sputniková 1469/5, 040 12 Košice – Nad Jazerom,
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, zverejňujem oznámenie o vylúčení nižšie uvedenej súpisovej položky majetku č. 1
zo súpisu majetku dlžníka, nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť ani v III. ponukovom konaní. V
zmysle uvedeného, daný majetok prestáva podliehať konkurzu.

FAVORIT-M.V. s.r.o.
IČO:
36761036
Sputnikova 5/1469
040 12 Košice

Obchodný
Podiel

Vklad:

Splatené

6 638,78 EUR

6 638,78 EUR

Vlastné imanie
Za obdobie
2018
6 638,78 EUR

JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K061587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 266, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/220/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/220/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Letná 5952/35, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
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vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1991, správca dlžníka Róbert Žiga, narodený:
24.06.1980, bytom: Prakovce 266, 055 62 Prakovce (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K061588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 266, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/220/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/220/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Letná 5952/35, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1991, správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert
Žiga, narodený: 24.06.1980, bytom: Prakovce 266, 055 62 Prakovce, týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K061589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frtús Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/195/2019 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/195/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie
Text:
Správca konkurznej podstaty úpadcu
Jaroslav Frtús, narodený: 15.04.1961, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves, speňažuje majetok zapísaný
v Súpise všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku.
JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu Jaroslav Frtús, narodený:
15.04.1961, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves, so sídlom kancelárie správcu: Jesenského 27, 040 01 Košice ,
email: ivana.seman@gmail.com, konkurzné konanie vyhlásené dňa 30.4.2019 vedené OS Košice I pod sp. zn.
32OdK/195/2019 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.

Kolo: štvrté
Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celkový výmera: 1252 m2
Výmera: 52 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 370/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 28,00 Eur

Súpisová zložka č. 2
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celkový výmera: 1917 m2
Výmera: 80 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 371/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 43,00 Eur

Súpisová zložka č. 3
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 5909 m2
Výmera: 246 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 570/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 132,00 Eur

Súpisová zložka č. 4
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Celková výmera: 1014 m2
Výmera: 42 m2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 1732/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 4,00 Eur
Súpisová zložka č. 5
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 540 m2
Výmera: 22,5 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 1732/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 15,00 Eur

Súpisová zložka č. 6
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcela registra: E
Celková výmera: 1091 m2
Výmera: 45 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 1733/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 22,00 Eur

Súpisová zložka č. 7
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 720 m2
Výmera: 30 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 1733/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 25,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová zložka č. 8
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 572 m2
Výmera: 35,75 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 1331
Parcelné číslo: 1889
Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 20,00 Eur

Súpisová zložka č. 9
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 658 m2
Výmera: 41,13 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 1331
Parcelné číslo: 1890

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 22,00 Eur

Súpisová zložka č. 10
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Celková výmera: 1072 m2
Výmera: 67 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 1331
Parcelné číslo: 1891
Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 8,00 Eur

Súpisová zložka č. 11
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 694 m2
Výmera: 43,4

m2

Štát: Slovenská republika
Okres: Levice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 1331
Parcelné číslo: 1898
Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 24,00 Eur

Súpisová zložka č. 12
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 5766 m2
Výmera: 720,75 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 510
Parcelné číslo: 461/8
Spoluvlastnícky podiel: 1/8
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 388,00 Eur

Súpisová zložka č. 13
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcela registra: E
Celková výmera: 5021 m2
Výmera: 627,63

m2

Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 510
Parcelné číslo: 462/20
Spoluvlastnícky podiel: 1/8
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 338,00 Eur
Súpisová zložka č. 14
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 5441 m2
Výmera: 680,13 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 510
Parcelné číslo: 556
Spoluvlastnícky podiel: 1/8
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 367,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka č. 15
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 2600 m2
Výmera: 108,3 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 448
Parcelné číslo: 372
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 58,00 Eur
Súpisová zložka č. 16
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 1259 m2
Výmera: 52,5 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 448
Parcelné číslo: 373
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 28,00 Eur

Súpisová zložka č. 17
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 3161 m2
Výmera: 263,4 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 857
Parcelné číslo: 670/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/12
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 142,00 Eur

Súpisová zložka č. 18
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 3568 m2
Výmera: 14,9 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Nová Dedina
Názov katastrálneho územia: Tekovská Nová Ves

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo listu vlastníctva: 1393
Parcelné číslo: 1389/5
Spoluvlastnícky podiel: 1/240
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 21,00 Eur

Súpisová zložka č. 19
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 16066 m2
Výmera: 67 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Nová Dedina
Názov katastrálneho územia: Tekovská Nová Ves
Číslo listu vlastníctva: 1390
Parcelné číslo: 1389/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/240
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 36,00 Eur
Súpisová zložka č. 20
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková výmera: 7113 m2
Výmera: 29,64 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Nová Dedina
Názov katastrálneho územia: Tekovská Nová Ves
Číslo listu vlastníctva: 1390
Parcelné číslo: 1389/6
Spoluvlastnícky podiel: 1/240
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 16,00 Eur

Súpisová zložka č. 21
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 1252 m2
Výmera: 52 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 370/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 25,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka č. 22
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 19172 m2
Výmera: 79,88 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 371/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 28,00 Eur

Súpisová zložka č. 23
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 5909 m2
Výmera: 246 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 570/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/24

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 110,00 Eur
Súpisová zložka č. 24
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Celková výmera: 1014 m2
Výmera: 42,25 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 1732/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 5,00 Eur

Súpisová zložka č. 25
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 540 m2
Výmera: 22,5 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany

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

284

Obchodný vestník 154/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2020

Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 1732/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 12,00 Eur
Súpisová zložka č. 26
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: orná pôda
Parcela registra: E
Celková výmera: 1091 m2
Výmera: 45,5 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 1733/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 24,00 Eur

Súpisová zložka č. 27
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: trvalý trávnatý porast
Parcela registra: E
Celková výmera: 720 m2
Výmera: 30 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát: Slovenská republika
Okres: Levice
Obec: Podlužany
Názov katastrálneho územia: Podlužany
Číslo listu vlastníctva: 447
Parcelné číslo: 1733/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/24
Deň zapísania do súpisu: 21.3.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 3,00 Eur

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky v zalepenej obálke záujemcu spolu s
označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu (v lehote podľa tohto oznámenia s
výrazným označením „Jaroslav Frtús – NEOTVÁRAŤ“. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej
ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v
mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť
do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK50 0900 0000 0051 5988 9465
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. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva
vynáša nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci (resp. nehnuteľnosti) podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú 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. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva hnuteľnej
veci speňaženia znáša veriteľ na svoje náklady.

V Košiciach 6.8.2020
JUDr. Ivan Roháč
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K061590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcin Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 732 / 43, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/306/2019 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/306/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Jaroslav Marcin, narodený: 13.09.1972, bytom: Májová 732/43, 053 04 Spišské Podhradie
týmto podľa § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKaR)
zverejňuje AKTUALIZOVANÉ súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty:

HNUTEĽNÁ VEC:
ČÍSLO POLOŽKY
1.

HODNOTA
POPIS
(EUR)
2000,00
Osobné vozidlo Škoda Octavia

VÝROBNÉ ČÍSLO

EVIDENČNÉ ČÍSLO KDE SA VEC NACHÁDZA

TMBDG41U458795195 LE862AP

Spišské Podhradie

K061591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcin Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 732 / 43, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/306/2019 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/306/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu Jaroslav Marcin, narodený:
13.09.1972, bytom: Májová 732/43, 053 04 Spišské Podhradie, so sídlom kancelárie správcu: Jesenského 27,
040 01 Košice , email: ivana.seman@gmail.com, konkurzné konanie vyhlásené dňa 30.04.2019 vedené OS
Košice I pod sp. zn. 31OdK/306/2019 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty.

HNUTEĽNÁ VEC:
ČÍSLO POLOŽKY
1.

HODNOTA
POPIS
(EUR)
2000,00
Osobné vozidlo Škoda Octavia

VÝROBNÉ ČÍSLO

EVIDENČNÉ ČÍSLO KDE SA VEC NACHÁDZA

TMBDG41U458795195 LE862AP

Spišské Podhradie
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Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky v zalepenej obálke záujemcu spolu s
označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu (v lehote podľa tohto oznámenia s
výrazným označením „Jaroslav Marcin – NEOTVÁRAŤ“. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej
ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v
mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť
do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK50 0900 0000 0051 5988 9465
Ohliadka: Ohliadku je možné vopred dohodnúť e-mailom na adrese ivana.seman@gmail.com
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. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva
vynáša nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci (resp. nehnuteľnosti) podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú 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. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva hnuteľnej
veci speňaženia znáša veriteľ na svoje náklady.

V Košiciach 6.8.2019
JUDr. Ivan Roháč

K061592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danč Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1405 / 63, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/168/2020 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/168/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/168/2020 zo dňa 24. apríla 2020 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Eugen Danč, nar. 18. augusta 1960, bytom Nová 1405/63, 078 01 Sečovce, podnikajúca
pod obchodným menom: Eugen Danč, s miestom podnikania: Nová 1405/63, 078 01 Sečovce, IČO: 34875115 s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24. januára 2020 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR, v čiastke OV č. 83/2020 dňa 30. apríla 2020.
Týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa končí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz.
JUDr. Milan Okajček, správca

K061593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bajtoš Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košťova 1518 / 6, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/195/2020 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/195/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č.
Popis
Postavený Okres / obec / Číslo LV
súpis.
na parcele katastrálne
zložky
územie
1.
STAVBA – radová garáž so „C“
KN, Košice
IV
/ 53513951
súpisným
číslom
13 parc.č.
Košice – JUH /
nachádzajúca sa na ulici 3541/49
Južné Mesto
Krivá v Košiciach

č.
Popis
súpis.
zložky
2.

Postavený
na parcele

byt č. 20 na 6. poschodí obytného domu „C“ KN
Košťová 6 so súpisným číslom 1518 , 3051/50
nachádzajúci sa na ulici Koštová č. 6
v Košiciach, podiel na spol. častiach a
spol.
zariadeniach
domu
a
spoluvlastnícky
podiel
k pozemku
2483/100000

č.
Register
a Výmera
súpis.
číslo parcely v m2
zložky
Parcela
3.
registra „C“ KN 258
č. 3051/50

Druh
pozemku
Zastavaná
plocha
nádvorie

Súpisová
hodnota
EUR
150

Deň zapísania Dôvod zapísania Podiel
v majetku
do majetku
do úpadcu
podstaty
súpisu
22.07.2020
Majetok
patriaci 1/3
dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia
konkurzu

Okres / obec / Číslo Súpisová Deň
Dôvod
Podiel
katastrálne
LV
hodnota v zapísania
zapísania
dlžníka
územie
EUR
majetku
do majetku
do
podstaty
súpisu
č. Košice IV / 12284 Určí
22.07.2020
Majetok patriaci 1/3
Košice – JUH /
znalecký
dlžníkovi ku dňu
Južné Mesto
posudok
vyhlásenia
konkurzu

Okres / obec / Deň
zapísania
Dôvod
zapísania Podiel
v katastrálne
majetku
do
majetku do súpisu dlžníka
územie
podstaty
Košice IV / Košice
Majetok
patriaci
Určí znalecký
a 12284
– JUH / Južné 22.07.2020
dlžníkovi ku dňu 1/3
posudok
Mesto
vyhlásenia konkurzu
Číslo
LV

Súpisová
hodnota
EUR

Mgr. Stanislav Praskai, správca

K061594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andraši Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 1106 / 13, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1980
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/207/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/207/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Miloš Andraši, nar.
29.08.1980, bytom Bottova 1106/13, 075 01 Trebišov (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, zverejňuje
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty Dlžníka:

Iná majetková hodnota:
Číslo súpisovej zložky
1.

Popis inej majetkovej hodnoty
Zrážky zo mzdy Dlžníka zrazené do depozitu zamestnávateľa

Súpisová hodnota v €
1 477,34 €

Dôvod zápisu do súpisu majetku
§ 167h ods. 1 ZKR

V Košiciach, dňa 06.08.2020
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K061595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galiniak Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov *, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1977
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/612/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/612/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Peter Galiniak, nar.
17.04.1977, bytom 075 01 Trebišov, podnikajúci pod obchodným menom Peter Galiniak – P+P.HRAŇ
0919/129819, s miestom podnikania 1. mája 111/34, 076 03 Hraň, IČO: 46 713 581, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 13.02.2014 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
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7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť
náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 05.08.2020

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K061596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubinská 125/18, 076 17 Čeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/259/2020 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/259/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Róbert Polák, narodený: 31.08.1978, bytom: Dubinská 125/18, 076
17 Čeľovce, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/259/2020, oznamuje
veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01
Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na
adrese: palcik.insolvencyservice@gmail.com.

K061597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubinská 125/18, 076 17 Čeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/259/2020 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Róbert Polák, narodený: 31.08.1978, bytom: Dubinská 125/18, 076
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17 Čeľovce, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/259/2020, týmto v súlade s
§ 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia
svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k
popretiu, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK87 0900 0000 0051 5620 8134. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku
iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky
konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.

K061598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosná 1511/1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/223/2020 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/223/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca podstaty týmto zverejňuje oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovecej lehoty,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok :
Označenie veriteľa : Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, Košice, IČO : 424995000018.
Celková prihlásená suma prihlášky č. 1.: 30,00 EUR.
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