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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

K062543
Spisová značka: 4K/3/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SYCAM, s. r. o., so sídlom Klincová 37, 821 08
Bratislava, IČO: 45 869 642, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SYCAM, s. r. o., so sídlom
Klincová 37, 821 09 Bratislava, IČO: 45 869 642, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SYCAM, s. r. o., so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 45 869
642.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.8.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K062544
Spisová značka: 27K/17/2020

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TeraKa, s. r. o., so sídlom Krásna
2342/29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 432 183, zast.: SHM PARTNERS s. r. o., so sídlom
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 47 235 616 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TeraKa,
s. r. o., so sídlom Krásna 2342/29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 432 183
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi TeraKa, s. r. o., so sídlom Krásna 2342/29, 821 05
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 432 183.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
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d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
V
Okresný súd Bratislava I dňa 7.8.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K062545
Spisová značka: 27K/20/2020

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Romero Ismael Velazquez, nar. 14. 08. 1972, trv. byt.
Hauslabgasse 34/Top 10, Viedeň, Rakúska republika, zast.: MARKECHOVA JMJ LEGAL, advokátska kancelária s. r.
o., so sídlom Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava, IČO: 45 606 960, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: JMP.BAU.GMBH, s. r. o., so sídlom Vlčie Hrdlo 1037, 821 07 Bratislava, IČO: 46 393 161,

rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi JMP.BAU.GMBH, s. r. o., so sídlom Vlčie Hrdlo 1037, 821 07
Bratislava, IČO: 46 393 161.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.8.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K062546
Spisová značka: 37K/9/2019

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UniCare, s.r.o., so sídlom
Poloreckého 3, Bratislava - Petržalka, IČO: 45 466 394, správcom ktorého je : Ing. Ľuboš Janček, správca so sídlom
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob o návrhu správcu zrušenie konkurzu takto
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rozhodol

I.
Súd konkurz na majetok úpadcu: UniCare, s.r.o., so sídlom Poloreckého 3, Bratislava - Petržalka, IČO:
45 466 394 správcom ktorého je: Ing. Ľuboš Janček, správca so sídlom Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob,
zrušuje pre nedostatok majetku.
II.
Súd správcovi: Ing. Ľuboš Janček, správca so sídlom Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
odmenu a náhradu výdavkov nepriznáva.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne ( a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa
§ 125 CSP) na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom
vestníku. Ak ZKR 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. V odvolaní
sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Bratislava I dňa 28.7.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K062547
Spisová značka: 4K/39/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Construct Data Publishers a.s.,
so sídlom: Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 44539231, správcom ktorého je: Mgr. Michal Mihálik, S 1312, so
sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu správcovi takto

rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti príslušného orgánu ukladá správcovi úpadcu: Construct Data Publishers a.s., so sídlom:
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 44539231 (ďalej aj „Úpadca“): Mgr. Michalovi Mihálikovi, S 1312, so sídlom
kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava (ďalej aj „Správca“) záväzný pokyn na speňažovanie majetku Úpadcu
zaradeného do všeobecnej podstaty Úpadcu v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v príslušnom znení (ďalej aj „ZKR“) nasledovne:
1)Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka Celková suma: 1 461 474,28 Mena: EUR Dlžník: Daskouba
Holdings Ltd. Právny dôvod vzniku (stručne): pôžičky Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 461 474,28 EUR ,
2)Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka Celková suma: 237 034,55 Mena: EUR Dlžník: EPIMELEIAPROTHISI- DIEKPEREOSI-DIADIKTIAKON EKDOSEN MON: IKE. Internet Publishing & Demand Management
Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o pôžičke zo dňa 3.6.2013 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 241 565,64
EUR,
3)Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľná vec Popis hnuteľnej veci / súbor: Osobný automobil Mercedes Benz
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1000,- EUR,
Správca speňaží v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za nasledovných podmienok: Správca
zverejní inzerát s ponukou predaja majetku zapísaného do súpisu majetku Úpadcu v Obchodnom vestníku
minimálne 10 dní pred dňom určeným ako deň do kedy bude možné podávať záväzné ponuky, pričom v inzeráte
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uvedie podmienky predaja tak, ako je uvedené nižšie.
1)
Správca určí lehotu na podávanie ponúk nie kratšiu ako 10 dní.
2)
Správca v inzeráte o. i. zverejní:
a)
adresu sídla kancelárie správcu,
b)
e-mailovú adresa pre poskytovanie informácií o ponukovom konaní záujemcom,
c)
úradné hodiny správcu.
3)
Záujemca predloží ponuku s označením predmetu kúpy na adresu správcu v zalepenej obálke s
označením: „KONKURZ 4K/39/2015 - Neotvárať“. Každý záujemca môže do verejného ponukového konania
predložiť len jednu ponuku.
4)
Otváranie obálok sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po dni, do kedy bude možné podať ponuku, a
to za prítomnosti minimálne jedného svedka.
5)
Vyhodnotenie ponúk a určenie kupujúceho sa uskutoční najneskôr do 7 dní od otvárania obálok.
6)
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani
vziať späť.
7)
Ponuka musí obsahovať:
a)
označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo),
b)
označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj, ktorý bude v prílohe týchto podmienok.
c)
návrh kúpnej ceny
d)
výpis z obchodného registra záujemcu nie starší ako 30 dní, ak je záujemca zapísaný v obchodnom
registri.
8)
Správca vyhodnotí predložené ponuky najneskôr do 7 dní od otvárania obálok a svoje rozhodnutie
oznámi každému záujemcovi písomne (listinne alebo elektronicky). Víťazom ponukového konania sa stane záujemca,
spĺňajúci podmienky, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu pričom:
a)
v I. kole nemôže byť prijatá ponuka nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku,
b)
v II. kole nemôže byť prijatá ponuka nižšia ako 60% súpisovej hodnoty majetku,
c)
v III. kole príp. ďalšom kole bude prijatá najvyššia ponuka záujemcu spĺňajúceho podmienky
ponukového konania.
9)
Správca oznámi dátum a čas vyhodnocovania ponúk spolu s informáciou o počte doručených ponúk
orgánu príslušnému na udelenie záväzného pokynu písomne, minimálne 2 pracovné dni pred vyhodnotením ponúk a
umožní zástupcovi príslušného orgánu účasť na otváraní obálok a vyhodnocovaní ponúk (vyhodnocovanie ponúk sa
uskutoční v pracovný deň v čase medzi 8:00 a 14:00 hod.),
10)
Správca písomne oznámi vybratého záujemcu príslušnému orgánu do 3 pracovných dní od
vyhodnotenia ponúk.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 6.8.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K062548
Spisová značka: 37K/2/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so
sídlom Želetavská 1525/1, 140 92, Praha - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, podnikajúca na území
Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej osoby: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava IČO: 47 251 336, zast. : HM Legal,
s.r.o., so sídlom Červeňova 14, Bratislava, IČO: 35 885 459, vedenej Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.
37K/2/2018 o návrhu na pristúpenie do konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka: REKODOM, s.r.o., so
sídlom Farská 1316/4, 949 01 Nitra, IČO: 36 336 530, zast.: AK JUDr. Pavol Čičmanec - advokát, so sídlom
kancelárie Bavlnárska 312/9, 911 05 Trenčín
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140
92, Praha - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom
organizačnej zložky zahraničnej osoby: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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banky, so sídlom Šancová 1/A, Bratislava IČO: 47 251 336 do konkurzného konania na majetok dlžníka: REKODOM,
s.r.o., so sídlom Farská 1316/4, 949 01 Nitra, IČO: 36 336 530.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť
(§ 239 ods.1 CSP). Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie
vydal. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.8.2020
Mgr. Veronika Ileninová, vyššia súdna úradníčka
K062549
Spisová značka: 27K/19/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VIVANT, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03
Bratislava, IČO: 31 394 817, DIČ: 2020341851, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VIVANT, a.s.,
so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 31 394 817, DIČ: 2020341851 takto
rozhodol
I.
Súd ustanovuje dlžníkovi: VIVANT, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 31 394 817
predbežného správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava, IČO: 36865265, S 1436.
II.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia
do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.8.2020
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K062550
Spisová značka: 4OdK/373/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Beata Medveová, nar. 26. 11. 1958, trvale bytom
Švermova 450/4, 976 46 Valaská, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol

I.
46 Valaská.

Vyhlasuje konkurz na majetok: Beata Medveová, nar. 26. 11. 1958, trvale bytom Švermova 450/4, 976

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1777.

Ustanovuje správcu: JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica,
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IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K062551
Spisová značka: 2K/12/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Potraviny Kačka, a.s., so
sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, správcom konkurznej podstaty ktorého do prvej
schôdze veriteľov bola Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie 962 12 Detva, Záhradná 863/8, o návrhu správcu
na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Ing. Kataríne Tkáčovej, so sídlom kancelárie 962 12 Detva, Záhradná 863/8 paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 600,- Eur
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.08.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K062552
Spisová značka: 4OdK/372/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Csaba Poľák, nar. 24. 12. 1976, trvale bytom
Slobody 20, 980 22 Veľký Blh, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská
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Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Csaba Poľák, nar. 24. 12. 1976, trvale bytom Slobody 20, 980 22 Veľký
Blh. . 07. 1969, trvale b.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1545.

Ustanovuje správcu: Mgr. Dana Žlnková, so sídlom kancelárie Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, zn.:

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K062553
Spisová značka: 4OdK/371/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Július Berky, nar. 28. 12. 1960, trvale bytom
Völgyiho_85/9, 985 31 Mučín, podnikajúci pod obchodným menom: Július Berky - MASÁŽNE SLUŽBY, s miestom
podnikania: Továrenská 316/19, 98401 Lučenec, IČO: 43014399, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci,
so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom
Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Július Berky, nar. 28. 12. 1960, trvale bytom Völgyiho_85/9, 985 31
Mučín, podnikajúci pod obchodným menom: Július Berky - MASÁŽNE SLUŽBY, s miestom podnikania: Továrenská
316/19, 98401 Lučenec, IČO: 43014399. . 07. 1969, trvale b.

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

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1373.

Ustanovuje správcu: JUDr. František Vavráč, so sídlom kancelárie Horná 51, 974 01 Banská Bystrica,

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

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Július Berky, nar. 28. 12. 1960, trvale bytom Völgyiho_85/9, 985 31
Mučín, podnikajúci pod obchodným menom: Július Berky - MASÁŽNE SLUŽBY, s miestom podnikania: Továrenská
316/19, 98401 Lučenec, IČO: 43014399. . 07. 1969, trvale b.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1373.

Ustanovuje správcu: JUDr. František Vavráč, so sídlom kancelárie Horná 51, 974 01 Banská Bystrica,

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K062554
Spisová značka: 4OdK/370/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Zupka, naar. 12. 05. 1985, trvale bytom
Partizánska 67, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
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slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlomSNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Peter Zupka, naar. 12. 05. 1985, trvale bytom Partizánska 67, 965 01
Žiar nad Hronom.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Dušan Paulík, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1239.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K062555
Spisová značka: 4OdK/369/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Halier, nar. 13. 04. 1985, trvale bytom
Štiavnické Bane 409, 969 81 Štiavnické Bane, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Halier, s miestom
podnikania: Štiavnické Bane 409, 969 81 Štiavnické Bane, IČO: 44174136, ktorého právne zastupuje Centrum
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom,
so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Pavol Halier, nar. 13. 04. 1985, trvale bytom Štiavnické Bane 409, 969
81 Štiavnické Bane, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Halier, s miestom podnikania: Štiavnické Bane 409,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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969 81 Štiavnické Bane, IČO: 44174136.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1201.

Ustanovuje správcu: JUDr. Miloš Levrinc, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zn.:

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

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

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K062556
Spisová značka: 2K/3/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LOKWOOD s.r.o., so sídlom
960 01 Zvolen, Jesenského 1115, IČO: 46 165 444, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 20267/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie,
v.o.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie 960
01 Zvolen, Tehelná 189.
II. U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Jaroslava Jakubča, so sídlom kancelárie 974
01 Banská Bystrica, Horné záhrady 2
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.08.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K062557
Spisová značka: 1R/5/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Kúpele Brusno a.s. "v
konkurze", so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314, správcom konkurznej podstaty ktorého je
spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina,
IČO: 36 865 265, značka správcu S1436, o návrhu správcu na uloženie lehoty na podanie vylučovacej žaloby, takto
rozhodol
Súd u k l a d á spoločnosti WORLD SOFTWARE, s.r.o., so sídlom Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov, IČO: 47 250
275 lehotu 30 dní od doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby na Okresný súd Banská Bystrica proti spoločnosti
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865
265, značka správcu S1436, správcovi konkurznej podstaty úpadcu Kúpele Brusno a.s. "v konkurze", so sídlom
Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 90/2020 dňa 13. 05. 2020, značka záznamu K037855
- pozemok registra „E“, parc. č. 652/12, o výmere 339m2, druh pozemku: ostatná plocha, nachádzajúca sa v okrese
Banská Bystrica, obec: Brusno, k.ú.: Brusno, zapísaná na LV č. 2815 vedeným Okresným úradom Banská Bystrica,
katastrálnym odborom
- pozemok registra „E“, parc. č. 652/13, o výmere 450m2, druh pozemku: ostatná plocha, nachádzajúca sa v okrese
Banská Bystrica, obec: Brusno, k.ú.: Brusno, zapísaná na LV č. 2815 vedeným Okresným úradom Banská Bystrica,
katastrálnym odborom,
v opačnom prípade platí fikcia, že zahrnutie uvedeného majetku do súpisu je nesporné, teda správca poznámku o
spornom zápise vymaže a majetok speňaží.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K062558
Spisová značka: 4K/4/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu A-Z LOKOMAT, s.r.o., so
sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034, správcom ktorého je spoločnosť PERSPECTA
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO: 47 252 324, značka správcu S1894, o
návrhu schôdze veriteľov na výmenu správcu, takto
rozhodol
I.
Súd o d v o l á v a spoločnosť PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976
31 Vlkanová, IČO: 47 252 324, značka správcu S1894 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
II.
Do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovuje spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, značka správcu S1731
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
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K062559
Spisová značka: 1K/72/2013
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 72/2013 - 395 zo dňa 13. 07. 2020 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu Erika Kosecová, nar. 10.09.1966, bytom Malohontská 1533/1 979 01 Rimavská Sobota po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 07. 2020
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.08.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K062560
Spisová značka: 2K/16/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,
974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka BANDEX s.r.o., so sídlom 991 26
Nenince, Hlavná ulica 121, IČO: 36 785 920, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro, vložka č. 13161/S, o určenie odmeny a úhradu preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a Insolvency Services, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Stráž 223 paušálnu náhradu
výdavkov predbežného správcu v sume 1.500,- Eur.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť Insolvency Services, k.s., so
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Stráž 223 na účet č. IBAN: SK66 0900 0000 0051 3311 3685, paušálnu náhradu
výdavkov v sume 1.500,- Eur z preddavku evidovaného pod položkou D19, položka registra 24, rok 2019, číslo
účtovného dokladu 25. XI. 2019 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) 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 Banská Bystrica dňa 11.08.2020
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K062561
Spisová značka: 30K/14/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GM UNIQUE s.r.o., so sídlom
Nerudova 14, 040 01 Košice, IČO: 46 869 573, o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 25.04.2018, č.k.: 30K/14/2017-109, na majetok
úpadcu: GM UNIQUE s.r.o., so sídlom Nerudova 14, 040 01 Košice, IČO: 46 869 573 z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.8.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
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K062562
Spisová značka: 30K/1/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VITALENA s.r.o., Smetanova 2, 040
01 Košice, IČO: 36 606 481, práv. zast.: Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o., Kováčska 28,
040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto IČO: 52 253 791, o výmene správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: IKORE, k.s, so sídlom kancelárie Mlynská 26, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1455.
II.
U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: JUDr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S1794.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 10.8.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K062563
Spisová značka: 31K/34/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Denisa Mikulová, narodená: 03.01.1976, bytom: Helmecká 29/7, 076 16
Zemplínska Nová, ktorého správcom podstaty je: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1169, o uložení záväzného pokynu, takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040
01 Košice, zn. správcu: S1169 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku schôdzu veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov; a v prípade, že táto schôdza veriteľov nebude
uznášaniaschopná, ukladá správcovi úpadcu v lehote 5 dní po jej konaní zvolať opakovanú schôdzu veriteľov za
účelom voľby zástupcu veriteľov; a v prípade, že ani táto opakovaná schôdza veriteľov nebude uznášaniaschopná,
ukladá správcovi úpadcu v lehote 5 dní po jej konaní zvolať ďalšiu opakovanú schôdzu veriteľov za účelom voľby
zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.8.2020
JUDr. Július Tóth, sudca
K062564
Spisová značka: 30OdK/265/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Dušan Jano, narodený: 05.09.1982, bytom: Nová 322/1, 076 12
Kuzmice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Kuzmice.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Jano, narodený: 05.09.1982, bytom: Nová 322/1, 076 12

II.
Zbavuje dlžníka: Dušan Jano, narodený: 05.09.1982, bytom: Nová 322/1, 076 12 Kuzmice, 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.
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IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1275.
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.
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: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075
01 Trebišov, zn. správcu: S1275; 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. D14-1098/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1275; 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)
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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,
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
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informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 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.
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)
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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)
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 11.8.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K062565
Spisová značka: 30OdK/266/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Barbara Rusnáková, narodená: 05.11.1987, bytom: Zahájnická
cesta 784/119, 053 33 Nálepkovo - Zahájnica, podnikajúca pod obchodným menom: Barbara Rusnáková, s miestom
podnikania: Zahájnická cesta 784/119, 053 33 Nálepkovo, IČO: 47958154 s ukončenou podnikateľskou činnosťou,
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: Barbara Rusnáková, narodená: 05.11.1987, bytom: Zahájnická
cesta 784/119, 053 33 Nálepkovo - Zahájnica.
II.
Zbavuje dlžníka: Barbara Rusnáková, narodená: 05.11.1987, bytom: Zahájnická cesta 784/119, 053 33
Nálepkovo - Zahájnica, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15 Košice Šaca, zn. správcu: S1479.
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.
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: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15
Košice - Šaca, zn. správcu: S1479; 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. D14-1099/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15 Košice - Šaca, zn. správcu: S1479; 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
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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,
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
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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.
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
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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)
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 11.8.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K062566
Spisová značka: 31K/21/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Edita Szilágyiová, nar.
23.07.1971, bytom 946 13 Okoličná na Ostrove 445, ktorého správcom je Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie
Štefánikova 4, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu,
uznesením č. k. 31K/21/2015-304 zo dňa 14.07.2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu : : Mgr. Edita Szilágyiová,
nar. 23.07.1971, bytom 946 13 Okoličná na Ostrove 445, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2020.
Okresný súd Nitra dňa 10.8.2020
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Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K062567
Spisová značka: 28OdK/204/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Gabriela Szabóová, nar. 20.06.1988, bytom Pekná 696/7,
943 42 Gbelce, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Gabriela Szabóová, nar. 20.06.1988, bytom Pekná 696/7, 943
42 Gbelce.
II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE
56, 934 01 Levice.

, k. s., so sídlom kancelárie SNP

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Gabriela Szabóová, nar. 20.06.1988, bytom Pekná 696/7, 943
42 Gbelce, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
postupom podľa § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese
jeho kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých
vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
konkurze a reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii, sa v tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Gabriela Szabóová, nar. 20.06.1988, bytom Pekná 696/7, 943 42 Gbelce tak, že
ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Gabriela Szabóová, nar. 20.06.1988, bytom Pekná 696/7, 943 42 Gbelce, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.08.2020 vedený pod položkou registra 1294/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
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oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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
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alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.8.2020
JUDr. Monika Kublová, sudca
K062568
Spisová značka: 30OdS/4/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Bachorec, nar. 11.04.1982, bytom Tatranská
3639/150, 940 01 Nové Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Štefan Bachorec s miestom
podnikania Tatranská 3639/150, 940 01 Nové Zámky, IČO: 40 348 458, právne zastúpený: JUDr. Mária Ančinová,
advokátka so miestom podnikania Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 060 570, ktorého správcom je
Insolvency Management Group, k.s., so sídlom kancelárie Géňa 56, 934 05 Levice, IČO: 51 067 820, o návrhu na
určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Súd určuje splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa § 168f zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoKR") zaplatiť každému nezabezpečenému
veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa § 166a ZoKR kvótu 38,50 % z tejto jeho pohľadávky.
II.
Súd oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len
splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Podľa § 168f ods. 2 ZoKR, plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za
určený dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia súdu o jeho určení v Obchodnom vestníku.
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 § 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
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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. 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.
Okresný súd Nitra dňa 10.8.2020
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K062569
Spisová značka: 28OdK/205/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Miroslav Kováč, nar. 26.04.1976, bytom Hlavná 940/62A,
946 52 Imeľ, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
52 Imeľ.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Miroslav Kováč, nar. 26.04.1976, bytom Hlavná 940/62A, 946

II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.

IV.

V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Miroslav Kováč, nar. 26.04.1976, bytom Hlavná 940/62A, 946
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52 Imeľ, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom
podľa § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a
údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v
tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Miroslav Kováč, nar. 26.04.1976, bytom Hlavná 940/62A, 946 52 Imeľ tak, že ho
zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Miroslav Kováč, nar. 26.04.1976, bytom Hlavná 940/62A, 946 52 Imeľ, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.08.2020 vedený pod položkou registra 1298/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
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Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.8.2020
JUDr. Monika Kublová, sudca
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K062570
Spisová značka: 28OdK/203/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Tibor Szabó, nar. 12.11.1956, bytom Veľká Gúta 67, 946 03
Kolárovo, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Kolárovo.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Tibor Szabó, nar. 12.11.1956, bytom Veľká Gúta 67, 946 03

II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Tibor Szabó, nar. 12.11.1956, bytom Veľká Gúta 67, 946 03
Kolárovo, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
postupom podľa § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese
jeho kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých
vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
konkurze a reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii, sa v tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Tibor Szabó, nar. 12.11.1956, bytom Veľká Gúta 67, 946 03 Kolárovo tak, že ho
zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Tibor Szabó, nar. 12.11.1956, bytom Veľká Gúta 67, 946 03 Kolárovo, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.08.2020 vedený pod položkou registra 1299/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.8.2020
JUDr. Monika Kublová, sudca
K062571
Spisová značka: 2K/9/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - likvidátora: Jozef Vojtaško, Kláštorná 88/36, 086 41 Raslavice, o
jeho návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: JVF profi s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Radničné námestie
33, Bardejov 085 01, IČO: 46 454 896, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: JVF profi s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Radničné námestie
33, Bardejov 085 01, IČO: 46 454 896.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 11.8.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K062572
Spisová značka: 2K/10/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LEKÁREŇ U SPASITEĽA, spol. s r.o., so sídlom Hollého
3, Prešov 080 01, IČO: 31 694 225, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi LEKÁREŇ U SPASITEĽA, spol. s r.o., so sídlom Hollého 3, Prešov 080 01,
IČO: 31 694 225.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Prešov dňa 11.8.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K062573
Spisová značka: 2K/5/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - likvidátora: JUDr. Patrik Holinga, nar. 30.05.1973, Gogoľova
2924/12A, 040 01 Košice, o jeho návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VIJOFEL plus s.r.o. v likvidácii,
so sídlom 182/1 Bartošovce 086 42, IČO: 45 988 919, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: VIJOFEL plus s.r.o. v likvidácii, so sídlom 182/1 Bartošovce 086
42, IČO: 45 988 919,
II.
42109141,

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

III.
u k l a d á 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 54nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní(prepracované znenie),
IV.
z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),IV. ukladá správcovi povinnosť
bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov,
ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo
dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní(prepracované znenie),
V.
v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 2K/5/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný
na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.2
ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 11.8.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K062574
Spisová značka: 3OdK/190/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivana Hartmanová Byrová, nar. 05.06.1982, Tarasa
Ševčenka 3936/18, 080 01 Prešov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

40

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivana Hartmanová Byrová, nar. 05.06.1982, Tarasa Ševčenka
3936/18, 080 01 Prešov,
II.

ustanovuje: JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29, Prešov 080 01, IČO: 35508817,

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. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29, Prešov 080 01, IČO: 35508817, 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.1065/2020.

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 11.8.2020
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K062575
Spisová značka: 4OdK/193/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Billá, nar. 06.05.1984, trvale bytom 086 36 Varadka
66 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
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vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Billá, nar. 06.05.1984, trvale bytom 086 36 Varadka 66,
ustanovuje správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Strojnícka 13, 080 01 Prešov, IČO: 46

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Strojnícka 13, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908 preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 1062/2020.
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
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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.
Okresný súd Prešov dňa 11.8.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K062576
Spisová značka: 4CoKR/23/2020
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a sudcov JUDr. Igora
Ragana a JUDr. Lucie Baňackej, PhD. v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Technoinvest Holding, a.s. v konkurze, Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 35 732 016, správcom ktorého je: FARDOUS
PARTNERS správcovská, k.s., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, o návrhu REMARQ PLUS TRADE Kft.,
organizačná zložka, Pražská 11, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
IČO: 52 367 118, na jej vstup do konkurzného konania, o odvolaní veriteľa: M.. I. C., Topásova 48, 040 11 Košice,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 8. júna 2020, č.k.: 4K/19/2017-589, takto
rozhodol
Z r u š u j e uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 8. júna 2020,
4K/19/2017-589 a konanie o návrhu navrhovateľa na vstup do konania zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie a dovolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

č.k.

Krajský súd v Košiciach dňa 22.7.2020
JUDr. Zdenka Kohútová, predseda senátu
K062577
Spisová značka: 38OdK/346/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ladislav Magát, nar. 12.07.1965, trvale bytom Rozkvet
2045/92, 017 01 Považská Bystrica, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiline so sídlom P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ladislav Magát, nar. 12.07.1965, trvale bytom Rozkvet 2045/92, 017 01
Považská Bystrica.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA so sídlom kancelárie Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1227.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Mgr.
Dušan Divko, MBA so sídlom kancelárie Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1227,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod
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položkou reg. D14 724/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
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a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 10.8.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K062578
Spisová značka: 38OdK/344/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka dlžník Alexandra Oklepková, nar. 22.06.1990, trvale bytom
Púchov, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Žiline so sídlom P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Konanie vedené na tunajšom súde pod spisovou značkou 38OdK/344/2020 sa
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)

zastavuje.

Okresný súd Trenčín dňa 10.8.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K062579
Spisová značka: 40OdK/54/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jaroslav Benda, nar. 5.9.1970, trvale
bytom 907 01 Stará Myjava 275, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36832006, značka správcu S1220, takto
rozhodol
I. Opravuje sa výrok uznesenia tunajšieho súdu č.k. 40OdK/54/2020-53 zo dňa 9.4.2020 tak, že názov popretého
veriteľa má správne znieť BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO 47 967
692.
II. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 40OdK/54/2020-53 zo dňa 9.4.2020 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 CSP)
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Okresný súd Trenčín dňa 11.8.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K062580
Spisová značka: 28K/28/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STROJTECH, s. r. o. v
konkurze so sídlom Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 312 436, ktorého správcom je Licitor
recovery k.s., so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45393486, značka správcu S1388, na
návrh správcu uznesením č.k. 28K/28/2012-860 zo dňa 15.7.2020 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 7.8.2020.

Okresný súd Trenčín dňa 11.8.2020
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K062581
Spisová značka: 40K/4/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti Darčeky plus s.r.o.
so sídlom A. Žarnova 859/2, 971 01 Prievidza, IČO 47 843 853 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
obchodnej spoločnosti Darčeky plus s.r.o. so sídlom A. Žarnova 859/2, 971 01 Prievidza, IČO 47 843 853, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti
Darčeky plus s.r.o. so sídlom A. Žarnova 859/2, 971 01 Prievidza, IČO 47 843 853.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone
zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie
o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Trenčín dňa 11.8.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K062582
Spisová značka: 25K/2/2007
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Trnavské automobilové
závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár,
Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu veriteľa CANADIAN FINANCIAL LTD., so sídlom Apt 12, Level 3, 31, Charles
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Court, St. Luke´s Road, G´Mangia PTA 1027, Malta, registračné číslo: C54681, na potvrdenie prevodu pohľadávky,
takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e p r e v o d pohľadávky z veriteľa NOBAPAN, spol. s r.o., so sídlom Hany Meličkovej 27, 841
05 Bratislava, IČO: 36 372 081, na nového veriteľa CANADIAN FINANCIAL LTD., so sídlom Apt 12, Level 3,31,
Charles Court, St. Luke´s Road, G´Mangia PTA 1027, Malta, registračné číslo: C54681, v rozsahu pohľadávok vo
výške 564.914,90 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 6.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.8.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K062583
Spisová značka: 36OdK/242/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Čahoj, narodený 26.12.1984, trvale bytom Ulica
Šafárikova 2851/1, 917 08 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Marek Čahoj, IČO: 44 356 633, s miestom
podnikania Ulica Šafárikova 2851/1, 917 08 Trnava, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.10.2015,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Čahoj, narodený 26.12.1984, trvale bytom Ulica
Šafárikova 2851/1, 917 08 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 40 031
039, značka správcu: S1887.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
22.07.2020, vedený pod položkou registra 770/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
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nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.8.2020
JUDr. Martin Smolko, sudca
K062584
Spisová značka: 36OdK/243/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Lakatos, narodený 26.11.1993, trvale bytom
Školská 178/9, 920 03 Hlohovec - Šulekovo, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Lakatos, narodený 26.11.1993, trvale bytom Školská
178/9, 920 03 Hlohovec - Šulekovo.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany,
IČO: 37 846 604, značka správcu: S16.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
22.07.2020, vedený pod položkou registra 783/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
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pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.8.2020
JUDr. Martin Smolko, sudca
K062585
Spisová značka: 25K/14/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EMKATEX, s.r.o., IČO:
45 417 652, Coburgova 84/5372, 917 02 Trnava, správcom ktorého je JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom
kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 42 359 023, o návrhu správcu na jeho odvolanie po zrušení konkurzu,
takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a: JUDr. Hanu Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava z
funkcie správcu úpadcu: EMKATEX, s.r.o., IČO: 45 417 652, Coburgova 84/5372, 917 02 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.8.2020
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K062586
Spisová značka: 36OdK/244/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matej Piňák, narodený 14.06.1985, trvale bytom 920 01
Hlohovec, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Matej Piňák, narodený 14.06.1985, trvale bytom 920 01
Hlohovec.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Halenárska 18, 917 01 Trnava,
IČO: 42 155 118, značka správcu: S1398.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
22.07.2020, vedený pod položkou registra 773/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
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vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.8.2020
JUDr. Martin Smolko, sudca
K062587
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Gombíková, narodená 06.09.1975, trvale bytom
Ulica J. G. Tajovského 5632/8, 917 08 Trnava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Oľga Gombíková, narodená 06.09.1975, trvale bytom Ulica J. G.
Tajovského 5632/8, 917 08 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava,
IČO: 37 994 018, značka správcu: S1138.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
22.07.2020, vedený pod položkou registra 781/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.8.2020
JUDr. Martin Smolko, sudca
K062588
Spisová značka: 36OdK/246/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Kičin, narodený 11.03.1959, trvale bytom
Sládkovičova 62/5, 920 42 Červeník, podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Kičin - COLOSEUM TRANS, IČO:
37 567 284, s miestom podnikania Pekárska 11, 917 01 Trnava, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
20.10.2010, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Kičin, narodený 11.03.1959, trvale bytom Sládkovičova
62/5, 920 42 Červeník.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. et Mgr. Zuzana Bukvišová, so sídlom kancelárie Bratislavská 100/C, 931 01
Šamorín, IČO: 46 025 456, značka správcu: S1977.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
23.07.2020, vedený pod položkou registra 767/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
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možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.8.2020
JUDr. Martin Smolko, sudca
K062589
Spisová značka: 36OdK/248/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Rigo, narodený 01.08.1985, trvale bytom 925 21
Sládkovičovo, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Rigo, narodený 01.08.1985, trvale bytom 925 21
Sládkovičovo.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01
Trnava, IČO: 14 121 824, značka správcu: S1143.
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III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
27.07.2020, vedený pod položkou registra 789/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
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 § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.8.2020
JUDr. Martin Smolko, sudca
K062590
Spisová značka: 9K/1/2020

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Centrum kultúry MARTIN, n. o., S. H.
Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 37 983 555, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi: Centrum kultúry MARTIN, n. o., S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 37 983
555, pre nedostatok majetku zastavuje.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. 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 10.8.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K062591
Spisová značka: 9OdK/143/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Anton Knapik, nar. 16.12.1986, trvale bytom
Staškov 171, 023 53 Staškov, do 28.07.2016 podnikajúci pod obchodným menom Anton Knapik - R.C.STAV, s
miestom podnikania Staškov 171, 023 53 Staškov, IČO: 44 359 802, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011
00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
53 Staškov.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anton Knapik, nar. 16.12.1986, trvale bytom Staškov 171, 023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Vachan, so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina,
IČO: 42 350 026.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 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.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Peter Vachan, so sídlom
kancelárie Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 350 026 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.07.2020 a vedený pod
položkou registra 630/2020, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

72

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

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

Okresný súd Žilina dňa 11.8.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K062592
Spisová značka: 9OdK/144/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Lesja Hurtová, nar. 12.11.1976, trvale bytom
Lichardova 2803/15, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Lesya Hurtová, s miestom podnikania
Petzvalova 3384/18, 010 15 Žilina, IČO: 46 768 157, korešpondenčná adresa: Tomáša Ružičku 7/23, 010 01 Žilina,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lesja Hurtová, nar. 12.11.1976, trvale bytom Lichardova
2803/15, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Lesya Hurtová, s miestom podnikania Petzvalova
3384/18, 010 15 Žilina, IČO: 46 768 157.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, IČO: 42 067 286.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
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konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 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.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom
kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IČO: 42 067 286 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 03.08.2020 a vedený pod
položkou registra 634/2020, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
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boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
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zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 11.8.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K062593
Spisová značka: 9OdK/145/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Matej Prídavok, nar. 18.03.1987, trvale bytom
Podjavorinskej 3332/20, 038 61 Vrútky, do 04.05.2019 podnikajúci pod obchodným menom Matej Prídavok, s
miestom podnikania Podjavorinskej 3332/20, 038 61 Vrútky, IČO: 46 235 159, zastúpeného: Centrum právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O.
Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Matej Prídavok, nar. 18.03.1987, trvale bytom Podjavorinskej
3332/20, 038 61 Vrútky.
II.
Ustanovuje správcu: LEGES Recovery k. s., so sídlom kancelárie 17. novembra 3215/5D, 022 01
Čadca, IČO: 47 982 586.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
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vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 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.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: LEGES Recovery k. s., so sídlom
kancelárie 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, IČO: 47 982 586 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 05.08.2020 a vedený pod
položkou registra 641/2020, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
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nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 11.8.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K062594
Spisová značka: 9OdK/146/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Štefan Zubaj, nar. 11.04.1987, trvale bytom Obec
Liptovská Porúbka 033 01, korešpondenčná adresa: Liptovská Porúbka 301, 033 01 Liptovská Porúbka,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Zubaj, nar. 11.04.1987, trvale bytom Obec Liptovská
Porúbka 033 01.
II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Jaroslav Nižňaský, Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO: 40 101 746.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 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.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
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V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Mgr. Jaroslav Nižňaský, Daniela
Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO: 40 101 746 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 05.08.2020 a vedený pod položkou registra
640/2020, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
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nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 11.8.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
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K062595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Németh Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 79 / 30, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/159/2020 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/159/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka: Mário Németh, nar. 24.08.1983, Zámočnícka 79/30, 900 42
Dunajská Lužná, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/159/2020 týmto
oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto
oznamuje, že konkurz na majetok Mário Németh, nar. 24.08.1983, Zámočnícka 79/30, 900 42 Dunajská Lužná
sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako 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 zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K062596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martináková Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Nové mesto, Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava
- Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1960
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/355/2019 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/355/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Pospíšil & Partners, k.s.
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
IČO 44 342 004
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 745/B
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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY

A.
Označenie dražobníka:

Názov spoločnosti:

Pospíšil & Partners, k.s.

Sídlo:

Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava

IČO:

44 342 004

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka: 745/B

Zastúpený:

JUDr. Branislav Pospíšil - komplementár

Označenie navrhovateľa:

Meno, priezvisko :

Pospíšil & Partners, k.s.

Sídlo:

Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava

IČO:

44 342 004

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka: 745/B

B.

Miesto konania dražby:
Bratislava

Notársky úrad JUDr. Marta Pavlovičová, Šafárikovo námestie 4,

Dátum konania dražby:

11.08.2020

Čas konania dražby:

10:00

Dražba:

1. kolo dražby

C.
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Predmet dražby.
Nehnuteľnosti zapísanej v zozname majetku zverejneného dňa 21.11.2019 v OV 225/2019, nachádzajúca sa
v Okrese: Trenčín, Obec: Trenčín, Katastrálne územie: Záblatie, zapísané na liste vlastníctva č. 1649, a to:
- pozemok parcela reg. EKN 397, o výmere: 818 m2, druh pozemku: orná pôda
Draží sa 1/1 podiel na nehnuteľnosti
Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

D.

Opis predmetu dražby:
Jedná sa o poľnohospodársky pozemok v zastavanom území mesta Trenčín – časť Záblatie, situovaný v jeho
okrajovej časti v obchodno-priemyselnej časti mesta, s predbežným súhlasom na nepoľnohospodárske využitie
/UPI), s výbornou dostupnosťou z diaľnice D1, okolitá zástavba – prevažne objekty obchodného charakteru,
v tesnej blízkosti areál obchodného centra Merkury Market Slovakia do 500m aj IBV, vzdialenosť do centra mesto
do 15 minút autom v bežnej prevádzke. V lokalite kompletná vybavenosť inž. sieťami.
Predmetný EKN pozemok je t.č. využívaný na poľnohospodárske účely, samostatne tvarovo nevhodný na
zástavbu (dl. 89m, šírka 9m), pozemok je súčasťou CKN parcely 801/20, orná pôda, so zvýšeným záujmom
o kúpu z hľadiska lokality (aktuálna ponuka v Záblatí spravidla v rozpätí 50-70 €/m2), limitujúcim faktorom je šírka
pozemku. Podľa územno-plánovacej informácie je lokalitu (SKN parc. č. 801/2) možné využiť na výrobnoobslužné funkcie definované ako výrobné prevádzky, sklady, obchodné a administratívne budovy, byty pre
pracovníkov a majiteľov zariadení, stravovacie zariadenia, čerpacie stanice PHM a pod. a max. výška 4 podlaží.
Diskutabilná je hlavne funkcia byty pre pracovníkov a majiteľov zariadení, nakoľko ako neprípustná funkcia je
definované bývanie v akejkoľvek forme s výnimkou bytov pre pracovníkov a majiteľov zariadení, čo evokuje
zjavnú možnosť zneužitia tejto funkcie čo skryte zvyšuje bonitu pozemkov pri nedostatku funkcií bývania.

E.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Záložné práva:
Navrhovateľ dražby nemá informácie o žiadnych záložných právach viažucich sa k predmetu dražby.
Nájomné práva:
Navrhovateľ dražby nemá informácie o žiadnych nájomných právach viažucich sa k predmetu dražby.
Vecné bremená:
Navrhovateľ dražby nemá informácie o žiadnych vecných bremenách viažucich sa k predmetu dražby.
Iné skutočnosti:
Navrhovateľ dražby nemá informácie o iných skutočnostiach viažucich sa k predmetu dražby.

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

Spôsob stanovenia ceny predmet dražby:
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 222/2019, zo dňa 05.11.2019 vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Pavol Jurkovič, M. Mišíka 36, Prievidza, Znalec z odboru: Odhad hodnoty nehnuteľnosti, E.č. znalca
911465
G.
Cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom:
Najnižšie podanie:
Minimálne prihodenie:
Dražobná zábezpeka:

Výsledok dobrovoľnej dražby:
Dražba – stav:
Cena dosiahnutá vydražením:
Licitátor:

36.000 - EUR
36.000 - EUR
500 - EUR
1.000 - EUR

Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.

JUDr. Branislav Pospíšil

I.

Meno a priezvisko notára:
Sídlo:

JUDr. Marta Pavlovičová
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

V Bratislave dňa 11.08.2020

......................................
Pospíšil & Partners, k.s.
JUDr. Branislav Pospíšil
komplementár
·

K062597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medovarský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova Ves 5 / 14, 903 01 Hurbanova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/458/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/458/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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 súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 17.08.2020

37OdK/458/2018
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Pospíšil & Partners, k.s.
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
IČO 44 342 004
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 745/B

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY

___________________________________________________________________________________________
_________

A.
Označenie dražobníka:

Názov spoločnosti:

Pospíšil & Partners, k.s.

Sídlo:

Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava

IČO:

44 342 004

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka: 745/B

Zastúpený:

JUDr. Branislav Pospíšil - komplementár

Označenie navrhovateľa:

Meno, priezvisko :

Pospíšil & Partners, k.s.

Sídlo:

Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava

IČO:

44 342 004

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka: 745/B

B.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Notársky úrad JUDr. Marta Pavlovičová, Šafárikovo námestie 4,

Dátum konania dražby:

11.08.2020

Čas konania dražby:

09:00

Dražba:

Deň vydania: 17.08.2020

811 02

1. kolo dražby

C.

Predmet dražby.
Nehnuteľnosť zapísaná v zozname majetku zverejneného dňa 17.01.2020 v OV 11/2020, nachádzajúca sa
v Okrese: Senec, Obec: Kostolná pri Dunaji, Katastrálne územie: Kostolná pri Dunaji, zapísané na liste
vlastníctva č. 235, a to:
- pozemok parcela reg. EKN 396/10 o výmere: 24 542 m2, druh pozemku: orná pôda
Draží sa v 1/4 podiel na nehnuteľnosť
Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

D.

Opis predmetu dražby:
Pozemok vedený na LV č. 235, parc. reg. E KN č. 396/10 – orná pôda, k.ú. Kostolná pri Dunaji, okres Senec, je
v súčasnosti využívaný ako orná pôda, na predmetnom pozemku sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne
poľnohospodárske plodiny z dôvodu konca vegetačného obdobia, Obhliadka bola vykonaná dňa 20.11.2019.
Pozemok sa nachádza priamo v sústave iných poľnohospodárskych pozemkov, obrábaných zrejme ako jeden
celok, nachádza sa mimo zastavaného územia obce a vedú k nemu iba poľné cestičky, určené na
prepravu
poľnohospodárskej techniky. Predmetný pozemok sa nachádza na hranici s katastrálnym územím Hurbanova
Ves. Podľa územnoplánovacej informácie od obce Kostolná pri Dunaji zo dňa 14.01.2019, je pozemok vedený
v platnej územnoplánovacej dokumentácií obce Kostolná pri Dunaji, schválenej Obecných zastupiteľstvom dňa
11.11.2005, uznesením č. 134 ako orná pôda so závlahami.

E.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Záložné práva:
Navrhovateľ dražby nemá informácie o žiadnych záložných právach viažucich sa k predmetu dražby.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Nájomné práva:
Navrhovateľ dražby nemá informácie o žiadnych nájomných právach viažucich sa k predmetu dražby.
Vecné bremená:
Navrhovateľ dražby nemá informácie o žiadnych vecných bremenách viažucich sa k predmetu dražby.
Iné skutočnosti:
Navrhovateľ dražby nemá informácie o iných skutočnostiach viažucich sa k predmetu dražby.

F.

Spôsob stanovenia ceny predmet dražby:
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 3/2019, zo dňa 02.12.2019 vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Jana Štefancová, Píla – Rázcestie 135/2, 900 89 Častá, Znalec z odboru: Poľnohospodárstvo,
Odvetvie: Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia, živočíšna produkcia, E.č. znalca 914546,
č. zadania 201902715134
G.
Cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom:
Najnižšie podanie:
Minimálne prihodenie:
Dražobná zábezpeka:

Výsledok dobrovoľnej dražby:
Dražba – stav:
Cena dosiahnutá vydražením:
Licitátor:

5.987,25 - EUR
6.000 - EUR
200 - EUR
1.000 - EUR

Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.

JUDr. Branislav Pospíšil

I.

Meno a priezvisko notára:
Sídlo:

JUDr. Marta Pavlovičová
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

V Bratislave dňa 11.08.2020
......................................
Pospíšil & Partners, k.s.
JUDr. Branislav Pospíšil
komplementár
·

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K062598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5113 / 37, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/126/2020 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/126/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka Jozef Szabo, nar. 06.09.1984, Dudvážska 5113/37, 821 07
Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.32OdK/126/2020, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v
kancelárii správcu na adrese: Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok
v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu :
hudekova@hudekova.sk
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K062599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5113 / 37, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/126/2020 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/126/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka Jozef Szabo, nar. 06.09.1984, bytom Dudvážska 5113/37, 821 07
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 32OdK/126/2020, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia
pohľadávky. Číslo bankového účtu je: SK25 8330 0000 0025 0172 9456 vedený v Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Barbora Hudeková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K062600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Javorský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerníkova 3048 / 7, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/126/2020 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/126/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mgr. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu S1243, správca
dlžníka Ing. Peter Javorský, nar. 15.05.1957, bytom Majerníkova 3048/7, 841 05 Bratislava zistil, že dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v
ods.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka
Ing. Peter Javorský, nar. 15.05.1957, bytom Majerníkova 3048/7, 841 05 Bratislava zrušuje.

Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca

K062601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salaj Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 623 / 5, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/109/2020 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/109/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mgr. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu S1243, správca
dlžníka Ivan Salaj, nar. 14.06.1977, bytom Poľná 623/5, 900 66 Vysoká pri Morave zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v ods.1
ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ivan Salaj,
nar. 14.06.1977, bytom Poľná 623/5, 900 66 Vysoká pri Morave zrušuje.

Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca

K062602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špurek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichnerova 33, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2013 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurze na majetok vyššie uvedeného úpadcu správca podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate. Zároveň správca úpadcu
oznamuje zámer zostaviť čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty.

POUČENIE:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu v pracovných dňoch v čase 9,00 - 15,00 hod. v kancelárii
správcu Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava 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 Bratislave, dňa 12.08.2020

JUDr. Michal Mudrák, správca

K062603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Oľga Kubicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bjőrnsonova 3044/2, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/99/2020 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/99/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o speňažovaní majetku formou ponukového konania
I. kolo ponukového konania
Správca dlžníka Ing. Oľga Kubicová, Björnsonova 3044/2, 811 05 Bratislava vyhlasuje ponukové konanie na
nehnuteľný majetok dlžníka zapísaný v súpise nasledovne:
por.
číslo

typ
súpis.
popis súpisovej zložky
zložky

1

pozemok
stavba

a

spoluvl.
súpisová
podiel
hodnota (EUR)
úpadcu

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 62 m2, vrátane na pozemku
postavenej stavby: Iná budova, bez súpisného čísla, štát: SR, obec: Senec, okres: Senec, 600,00
kat. územie: Senec, LV č. 3121 parcela registra "C" č. 2622

Podmienky ponukového konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. záujemcom bude po dohode so správcom v úradných hodinách (telefonicky každý pracovný deň 09:0015:00h) alebo e-mailom (judr.kollarova@legalskills.sk),umožnená obhliadka majetku;
2. záujemca svoju ponuku do ponukového konania predloží písomne v zalepenej obálke doručenej
správcovi na adresu: JUDr. Magdaléna Kollárová, Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, obálku označiť:
„ponukové konanie pozemok – neotvárať“,
3. záujemca vo svojej ponuke uvedie svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH) a ponúkanú kúpnu cenu; dlžník nie je platiteľom DPH,
vzhľadom na uvedené sa navrhovaná kúpna cena z ponuky považuje za konečnú cenu bez navýšenia o
DPH,
4. lehota na predkladanie ponúk správcovi je 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku,
5. vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
6. záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk na účet IBAN: SK4183300000002501607336 zložiť
zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu; záujemca platbu označí variabilným symbolom 8992020
a poznámkou: „Kubicova – zaloha pozemok“; podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých
bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu,
7. víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu; v prípade,
že rovnakú kúpnu cenu ponúkne viac záujemcov, víťazom ponukového konania sa stane záujemca
určený žrebom správcu,
8. predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje svoj súhlas byť viazaný podmienkami
tohto ponukového konania.

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K062604
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu Ing. Jana Hajdúchová (predtým
Petrisková), dátum narodenia: 20.05.1968, trvale bytom Kubačova 21, 831 06 Bratislava - Rača, týmto v súlade
s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate,
ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s ustanovením § 96
ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K062605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirex SK, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 303 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE - správca úpadcu Mirex SK, s. r. o., so sídlom Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín, IČO: 36
303 348, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu a § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy
(„návrh“), predmetom ktorej je nasledovný majetok úpadcu, t.j. súbor hnuteľných vecí:
Popis
Tyč kruhová 1.4305-h9, 7mm
Tyč kruhová 1.4305-h9, 8mm
Tyč kruhová 1.4305-h9, 10mm
Tyč kruhová 1.4305-h9, 18mm
Tyč kruhová 1.4305-h9, 20mm
Tyč kruhová 1.4305-h9, 25mm
Tyč kruhová 1.4305-h9, 30mm
Tyč kruhová 1.4305-h9, 35mm
Tyč kruhová 1.4305-h9, 50mm
Tyč kruhová 1.4305-h9, 70mm
Tyč kruhová 1.4305-h9, 90mm
Tyč kruhová 1.4404-h9, 18mm
Tyč kruhová 1.4404-h9, 22mm
Tyč kruhová 1.4404-h9, 26mm
Tyč kruhová 1.4404-h9, 28mm
Tyč kruhová 1.4404-h9, 42mm
Tyč kruhová 1.4404-h9, 46mm
Tyč kruhová 1.4404-h9, 55mm
Tyč kruhová 1.4404-h9, 65mm
Tyč kruhová 1.4404-h9, 80mm
Tyč kruhová 1.4404-h9, 24mm
Tyč kruhová 1.4404-h9, 40mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 10mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 12mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 14mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 15mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 17mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 18mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 19mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 22mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 25mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 35mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 40mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 42mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 45mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 55mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 70mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 75mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 80mm
Tyč kruhová 1.4571-h9, 100mm
Trubka zváraná 1.4301, 33,7x1,5
Trubka zváraná 1.4301, 33,7x1,6

Množstvo
478,00 kg
44,40 kg
54,00 kg
106,00 kg
194,00 kg
281,00 kg
52,00 kg
377,00 kg
431,50 kg
293,00 kg
308,00 kg
43,00 kg
101,00 kg
103,00 kg
341,00 kg
547,00 kg
822,00 kg
298,00 kg
156,00 kg
485,00 kg
11,00 kg
245,30 kg
1 350,00 kg
452,00 kg
15,00 kg
67,00 kg
6,00 kg
118,00 kg
1 291,00 kg
72,00 kg
2 826,00 kg
796,00 kg
187,00 kg
104,00 kg
77,00 kg
574,00 kg
189,00 kg
1 591,00 kg
1 430,00 kg
494,00 kg
546,00 m
340,00 m

Cena MJ
4,60 €
3,18 €
3,18 €
3,18 €
3,18 €
3,18 €
3,18 €
3,18 €
3,18 €
3,18 €
3,18 €
3,18 €
4,31 €
4,31 €
4,31 €
4,31 €
4,31 €
4,31 €
4,31 €
4,31 €
4,31 €
4,31 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
5,29 €
3,67 €
4,68 €

Cena spolu
2 198,80 €
141,19 €
171,72 €
337,08 €
616,92 €
893,58 €
165,36 €
1 198,86 €
1 372,17 €
931,74 €
979,44 €
136,74 €
435,31 €
443,93 €
1 469,71 €
2 357,57 €
3 542,82 €
1 284,38 €
672,36 €
2 090,35 €
47,41 €
1 057,24 €
7 141,50 €
2 391,08 €
79,35 €
354,43 €
31,74 €
624,22 €
6 829,39 €
380,88 €
14 949,54 €
4 210,84 €
989,23 €
550,16 €
407,33 €
3 036,46 €
999,81 €
8 416,39 €
7 564,70 €
2 613,26 €
2 003,82 €
1 591,20 €
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Trubka zváraná 1.4301, 42,4x2,0 TIG
Trubka zváraná 1.4301, 12x1,5 TIG
Tyč šesťhranná 1.4571, 17mm
Tyč šesťhranná 1.4571, 19mm
Tyč šesťhranná 1.4571, 22mm
Tyč šesťhranná 1.4571, 24mm
Tyč šesťhranná 1.4571, 27mm
Tyč šesťhranná 1.4571, 32mm
Tyč šesťhranná 1.4571, 36mm
Tyč šesťhranná 1.4571, 41mm
Tyč šesťhranná 1.4571, 50mm
Tyč šesťhranná 1.4571, 70mm
Tyč štvorhranná 1.4301, 140x80x5 kefovaná
Plech 1,4301, 1x1500x3000 SB + PVC
Plech 1.4301, 1,2x1250x2500 SB + PVC
Plech 1.4301, 0,8x1000x3000 SB + PVC
Plech 1.4301, 1,2x1500x3000 K320 + PVC
Plech 1.4016, 0.8x1500x3000 SB + PVC
Plech 1.4016, 1x1250x2500, SB + PVC
Plech 1.4016, 4x1500x3000, 1D

231,00 m
221,00 m
121,00 kg
1 709,00 kg
3 123,00 kg
2 308,00 kg
2 616,00 kg
1 978,00 kg
3 827,00 kg
1 584,00 kg
963,00 kg
1 245,00 kg
156,00 m
951,00 kg
1 000,00 kg
2 021,00 kg
931,00 kg
1 030,00 kg
2 023,00 kg
12 183,09 kg

Deň vydania: 17.08.2020
5,95 €
1,52 €
5,61 €
5,61 €
5,61 €
5,61 €
5,61 €
5,61 €
5,61 €
5,61 €
5,61 €
5,61 €
73,00 €
2,60 €
2,57 €
2,65 €
2,59 €
1,87 €
1,81 €
1,75 €

1 374,45 €
335,92 €
678,81 €
9 587,49 €
17 520,03 €
12 947,88 €
14 675,76 €
11 096,58 €
21 469,47 €
8 886,24 €
5 402,43 €
6 984,45 €
11 388,00 €
2 472,60 €
2 570,00 €
5 355,65 €
2 411,29 €
1 926,10 €
3 661,63 €
21 320,40 €

Stav opotrebovanosti hnuteľných vecí: nové
Celková súpisová hodnota hnuteľných vecí: 249 775,19 €
(ďalej len "súbor hnuteľných vecí" alebo "predmet speňaženia"), pričom súpis oddelenej podstaty s uvedenými
súpisovými zložkami majetku bol zverejnený dňa 20.03.2020 v Obchodnom vestníku č. 56/2020
Vyhlasovateľ ponukového konania: JUDr. Lukáš Tyko, správca, s adresou kancelárie Palackého 5, 911 01
Trenčín.
Spôsob podávania návrhov: účastníci doručia svoje návrhy osobne do kancelárie správcu alebo poštou
doporučenou zásielkou na adresu správcu: JUDr. Lukáš Tyko, správca, s adresou kancelárie Palackého 5, 911 01
Trenčín, v nepriehľadnej zalepenej obálke s výrazným označením “Ponukové konanie hnuteľné veci – KONKURZ
8K/31/2019 – NEOTVÁRAŤ”. Za deň doručenia návrhu sa považuje deň, kedy je zásielka s návrhom doručená do
kancelárie správcu.
Lehota na podávanie návrhov: 21.09.2020.
Návrh musí byť písomný, v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
a) označenie záujemcu spolu s kontaktnými údajmi a označením e-mailu pre elektronické doručovanie
písomnosti;
b) označenie predmetu kúpy;
c) návrh kúpnej ceny v eurách vrátane DPH za odkúpenie súboru hnuteľných vecí (úpadca nie je platiteľ DPH);
d) aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie;
e) doklad o poukázaní finančnej zábezpeky vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súboru hnuteľných
vecí na bankový účet úpadcu;
f) čestné vyhlásenie o vysporiadaní (neexistencii) záväzkov voči Úpadcovi - záujemca vloží do obálky obsahujúcu
ponuku aj čestné vyhlásenie o tom, že nemá voči Úpadcovi nevysporiadané záväzky, pričom platí, že jednou z
podmienok úspechu záujemcu v rámci ponukového konania je skutočnosť, že záujemca nedisponuje
záväzkami voči Úpadcovi;
g) vyhlásenie záujemcu obsahujúce súhlas s tým, že nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia
predmetu speňažovania prechádza na nadobúdateľa predmetu speňaženia momentom zaplatenia celej výšky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kúpnej ceny, a to bez akýchkoľvek výhrad;
h) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom, pričom podpis záujemcu musí byť úradne osvedčený;
i) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich, podpísané
oprávnenou osobou.
V prípade, ak bude záujemcom zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady preložené do slovenského
jazyka súdnym znalcom (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
Ak je záujemca zastúpený inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené
plnomocenstvo.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením sumy vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny za
predaj súboru hnuteľných vecí, ako finančnej zábezpeky, pričom táto zábezpeka musí byť pripísaná na
účte úpadcu vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu IBAN: SK25 0900 0000 0051 6398 6807
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako
víťaz ponukového konania, sa táto záloha započíta na kúpnu cenu.
V rámci ponukového konania sa speňažuje súbor hnuteľných vecí ako celok, pričom účastník nie je oprávnený
podať návrh iba na jednotlivé hnuteľné veci uvedené v rámci súboru hnuteľných vecí.
Po doručení návrhu je návrhom účastník viazaný a nemôže ho meniť, dopĺňať, odvolať, a ani vziať späť až do
ukončenia ponukového konania.
Účastník môže v ponukovom konaní predložiť iba jeden návrh, inak sa na jeho návrhy v ponukovom konaní
neprihliada. Chyby v písaní a počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti návrhu možno opraviť iba do uplynutia lehoty
na podávanie návrhov.
Na návrhy doručené vyhlasovateľovi po uplynutí lehoty, na návrhy, ktoré neobsahujú všetky predpísané
náležitosti, podmienené návrhy, a ani na návrhy, ktoré umožňujú nejednoznačný výklad sa v ponukovom konaní
neprihliada.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadny z predložených návrhov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
kedykoľvek bez ďalšieho zrušiť ponukové konanie alebo jeho časť. Oznámenie o prijatí vybraného návrhu
vyhlasovateľ odošle iba vybranému účastníkovi („oznámenie“). Vybraný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s
vyhlasovateľom kúpnu zmluvu v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení podľa predchádzajúcej vety.
Doručené návrhy vyhlasovateľ odosielateľom nevracia. Všetky náklady spojené s prípravou návrhu, obhliadkou
majetku a predložením návrhu znáša účastník.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu navrhovanú kúpnu
cenu za súbor hnuteľných vecí („vybraný návrh“). Ak je návrhov s rovnakou kúpnou cenou niekoľko, vyhlasovateľ
je oprávnený vyzvať dotknutých účastníkov, aby zvýšili výšku navrhovanej kúpnej ceny.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: e-mail alebo poštová zásielka na adresu
jednotlivých účastníkov konania uvedenú v návrhu. Víťaza ponukového konania, schváleného zabezpečeným
veriteľom, správca vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
Vybraný účastník je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom („kúpna zmluva“) v lehote a na mieste
určenom vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybraného návrhu.
Zmluvné dojednania, ktoré budú súčasťou kúpnej zmluvy:
a) predmet kúpy bude kupujúcemu prenechaný ako stojí a leží,
b) kupujúci je povinný predmet kúpy prevziať v lehote najviac päť dní po podpise kúpnej zmluvy,
c) náklady spojené s prevzatím a prepravou predmetu kúpy bude znášať kupujúci,
d) miestom prevzatia predmetu kúpy bude Ilava (Pivovarská ul.), prípadne iné miesto určené vyhlasovateľom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e) nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho zaplatením
celej výšky kúpnej ceny,
f)

kupujúci je povinný zložiť kúpnu cenu v celej výške pred podpisom kúpnej zmluvy vyhlasovateľom.

Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny za
predaj súboru hnuteľných vecí najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku, preskúmania a vyhodnotenia
ponúk jednotlivým záujemcom.
V prípade, že záujemca bude vyzvaný ako víťaz ponukového konania na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a napriek
tomu odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu nezaplatí v plnom rozsahu
včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 10% z
ponúknutej kúpnej ceny za predaj súboru hnuteľných vecí. Správca je oprávnený započítať na zmluvnú pokutu
finančnú zábezpeku zloženú záujemcom a na základe uzavretej dohody o zmluvnej pokute.
Ponukové konanie končí uzavretím kúpnej zmluvy medzi vyhlasovateľom a vybraným účastníkom. Účastník
ponukového konania doručením návrhu vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania, a ak je
fyzickou osobou aj so spracovaním svojich osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na
uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a
nasl. Obchodného zákonníka. Ďalšie podrobnosti o ponukovom konaní možno získať na adrese
lukas.tyko@gmail.com, alebo tel. na 0950 411 267.

K062606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veselý Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 2450 / 19, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/90/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/90/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania
Dňa 01.08.2020 Správca vyhlásil II. kolo ponukového konania na speňažovanie majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka: Pavel Veselý, nar. 05.12.1953, Námestie Hraničiarov 2450/19, 851 03 Bratislava
- Petržalka.
I. kolo ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 147/2020 deň vydania 31.07.2020, na
speňaženie majetku zapísaného vo všeobecnej podstate zverejnený v OV pod č. 133/2020, deň vydania
13.07.2020.
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 11.08.2020 do 14:00
hod.
V lehote uvedenej v ponukovom konaní nebola správcovi doručená žiadna ponuka a správca ponukové konanie
vyhodnotil ako neúspešné.

V Nitre, dňa 12.08.2020
JUDr. Milada Koukalová, správca
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K062607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veselý Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 2450 / 19, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/90/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/90/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania

Správca v konkurznom konaní: JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra,
zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1834 (ďalej len
„Správca“) vyhlasuje III. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka:
Pavel Veselý, nar. 05.12.1953, Námestie Hraničiarov 2450/19, 851 03 Bratislava - Petržalka, (ďalej len
„Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 1 a č. 2 zverejnený
v OV pod č. 133/2020, deň vydania 13.07.2020:
Súbor majetku sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:

č. súpis.
Podstata
Zložky
1
Všeobecná
podstata
2

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota [EUR]
Obchodný podiel v spoločnosti IP- 6640 EUR
CAR servis, spol. s.r.o., IČO: 35 811
463
Obchodný podiel v spoločnosti V-S 4648 EUR
MOTOR, spol. s.r.o., IČO: 31370 004
Názov

Register
Obchodný
Okresného
Bratislava I
Obchodný
Okresného
Bratislava I

Zabezpečenie
register Nie
súdu
register Nie
súdu

Dátum
zapísania
8.7.2020

8.7.2020

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V treťom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUDr. Milada Koukalová na Štúrovú
74/138, 949 35 Nitra, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do
14:00 hod.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený vo VÚB banka, a.s., IBAN: SK28 0200 0000 0041 0135 9651VS: 8902020, pričom v
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poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Pavel
Veselý ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, čestné vyhlásenie o tom, že
záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami
ponukového konania vyhláseného správcom.

4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. sa
neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky.
4.8. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: office@agbr.sk
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 12.08.2020

V Nitre, dňa 12.08.2020
JUDr. Milada Koukalová, správca
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K062608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hamhoum
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bebrovská 5036/22, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/85/2020 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/85/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Jana Hamhoum (01.06.1974) Bebrovská 5036/22, 82107 Bratislava oznamuje v súvislosti so
znením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, že konkurz sa končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Mgr. Filip Osvald, 12.08.2020

K062609
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vypísaní prvého kola ponukového konania
JUDr. Andrea Hríňová, správca konkurznej podstaty, sídlo kancelárie: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, zapísaná v
zozname správcov pod č. S1981 – správca dlžníka: Peter Švec, nar. 01.03.1968, Hany Meličkovej 2980/1, 841
05 Bratislava – Karlova Ves, občan SR (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v zmysle § 167p ods. 1 ZKR prvé kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu dlžníka, súpis ktorej
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 154/2020 zo dňa 11.08.2020.
Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu dlžníka, ktorý je predmetom verejného ponukového konania, je špecifikovaný
nasledovne:
Majetková podstata ponukového konania
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 50% v spoločnosti
Pestates&Mauctions s.r.o. so sídlom Záhradnícka 15, 811 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. Súpisová hodnota 1.011,50 Eur.
Obchodná spoločnosť vykazuje podľa účtovnej závierky za predchádzajúce roky obraty, VI k 31.12.2019
predstavuje 2.023 Eur, majetok spoločnosti predstavuje k 31.12.2019 sumu 4.981 Eur.
Podmienky predaja a cena:
Obchodný podiel tvoriaci všeobecnú podstatu dlžníka sa bude vo verejnom ponukovom konaní predávať ako
samostatná majetková podstata (ďalej len „majetková podstata“), pričom víťazom verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za príslušnú majetkovú podstatu.
Preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % ponuky na kúpnu cenu, musí každý záujemca zložiť na účet správcu
IBAN: SK20 0900 0000 0051 7118 0029 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný deň určený
na doručovanie ponúk spolu s označením platby „majetková podstata Peter Švec“. V prípade bezhotovostného
prevodu musí byť preddavok na kúpnu cenu v rovnakom termíne pripísaný na vyššie určený účet. Preddavok na
kúpnu cenu sa započítava do kúpnej ceny úspešného záujemcu. Kúpnu cenu nie je možné platiť šekom, takáto
ponuka bude správcom odmietnutá. Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Ak záujemca nezloží preddavok na kúpnu cenu včas, alebo nezloží preddavok na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu, na takúto ponuku sa nebude prihliadať.
Lehota na podanie ponuky:
Ponuky je potrebné podať najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia
oznámenia v Obchodnom vestníku a končí desiaty deň o 16:00 hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred
uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Forma účasti záujemcu:
Záujemca o kúpu musí doručiť ponuku správcovi konkurznej podstaty na adresu: JUDr. Andrea Hríňová, správca
so sídlom: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA – NEOTVÁRAŤ“
s označením spisovej značky konkurzného konania: 27OdK/132/2020 a dlžníka: PETER ŠVEC. Obálka musí byť
z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie. Bez tohto zabezpečenia bude ponuka odmietnutá.
Ponuku, ktorá bola písomne doručená správcovi, nemožno dodatočne dopĺňať, meniť, ani ju nemožno vziať späť.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet ponukového konania. V prípade viacerých ponúk
jedného účastníka podaných na majetkovú podstatu, sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou kúpnou
cenou.
Písomná ponuka musí obsahovať:
- vyjadrenie záujemcu, že kupuje majetkovú podstatu,
- riadnu identifikáciu majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
- písomná ponuka fyzickej osoby musí byť zároveň podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby štatutárnym zástupcom, ktorý je v súlade s podpisovým právom zakotveným v obchodnom registri a musí
byť opatrený odtlačkom pečiatky,
- v prípade právnickej osoby sa priloží aj overená fotokópia z obchodného registra nie staršia ako jeden mesiac
(resp. overená fotokópia živnostenského, prípadne iného oprávnenia),
- uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
- písomný záväzok záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní po vyhlásení výsledkov ponukového
konania uzavrie so správcom zmluvu, ktorou správca prevedie na záujemcu všetky práva k predmetu zmluvy,
- záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch,
- ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške
zloženého preddavku na kúpnu cenu (zábezpeka). Tento písomný záväzok musí záujemca samostatne
vlastnoručne podpísať,
- výpis z banky o zaplatení resp. potvrdenie o vložení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu,
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- číslo účtu pre prípad neúspešnosti v ponukovom konaní za účelom vrátenia uhradeného preddavku kúpnej ceny
Ponuky doručené správcovi včas sa vyznačia nasledovne:
- dátum, kedy boli doručené,
- hodinu, kedy boli doručené,
- poradové číslo.
Otváranie obálok:
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk
v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Vyhodnotenie:
- vyhodnotenie zistených ponúk správca vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok,
- ako víťazná ponuka bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúknutou cenou za obchodný podiel
zaradený do príslušnej majetkovej podstaty ponukového konania, ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky
ponukového konania,
- v prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na
prípadné doplnenie ponuky. Ak nebudú doručené podľa pokynov správcu doplňujúce ponuky, správca určí víťaza
žrebom,
- o výsledku ponukového konania správca informuje záujemcov písomne/elektronicky,
- správca s víťazom verejného ponukového konania uzavrie zmluvu, ktorou správca prevedie na záujemcu všetky
práva k predmetu zmluvy, v prípade, ak žiadna oprávnená osoba dlžníka nevyužije právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
Správca ostatným účastníkom oznámi výsledok verejného ponukového konania a neúspešným záujemcom do 10
pracovných dní od vyhodnotenia vráti uhradený preddavok na ponúkanú kúpnu cenu, pričom im nevzniká nárok
na úroky pripísané bankou na správcovský účet. Správca nie je viazaný žiadnymi lehotami dokedy musí dôjsť
k prevodu majetkovej podstaty. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré boli dodatočne menené a
dopĺňané. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek ponuku.

JUDr. Andrea Hríňová, správca dlžníka

K062610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špurek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichnerova 33, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2013 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE

O VYKONANEJ DRAŽBE
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JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava (ďalej len „Správca“) ako
správca úpadcu Miroslav Špurek, bytom: Lichnerova 94/33, 903 01 Senec, IČO: 35 815 779 (ďalej len „Úpadca“),
týmto oznamuje, že v zmysle § 92 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vykonal dražbu
majetku patriaceho do konkurznej podstaty Úpadcu.

Dražobník a licitátor:
JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby
Sídlo Správcu, Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava, dňa 31.07.2020 o 8:30 hod.

Poradie dražby
Ide o prvú dražbu predmetného majetku organizovanú Správcom.

Predmet dražby
1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Boldog, obec Boldog, okres Senec, zapísané na LV
č. 665
a. nebytový priestor č. 1 na prízemí, vchod 0, o výmere 62,80 m2 a s tým súvisiaci podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo výške 6280/151820;
b. Nebytový priestor č. 5 na prízemí, vchod 0, o výmere 124,50 m2 a s tým súvisiaci podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo výške 12450/151820;
c. Nebytový priestor č. 6 na prízemí, vchod 0, o výmere 167,70 m2 a s tým súvisiaci podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo výške 16770/151820;
d. Nebytový priestor č. 7 na prízemí, vchod 0, o výmere 380 m2 a s tým súvisiaci podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo výške 38000/151820;
nebytové priestory sa nachádzajú v dome so súpisným číslom 300 – skladové priestory a administratíva,
postavenom na pozemkoch parc. č. 746/27, 746/124, 746/145, 746/262, 746/284, 746/299.
1. Pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Boldog, obec Boldog, okres Senec, zapísaný na LV č.
716, parcelné číslo 746/124, parcela registra „C“, o výmere 780 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie.

Predmet dražby sa dražil spolu ako jednotný predmet dražby. Predmet dražby sa dražil ako stojí a leží.

Opis predmetu dražby:
V prípade predmetu dražby pod bodom 1. a) sa jedná o nebytový priestor v administratívnej časti budovy na
prízemí – 1. nadzemnom podlaží budovy v areáli bývalého JRD. Nebytový priestor je prístupný zo spoločného
priestoru schodiska, pozostáva z kancelárie, príručného skladu, kuchynského kúta a hygienického zariadenia
s umývadlom, sprchovým kútom a závesným WC. Okná sú plastové, dvere dyhované v drevených zárubniach,
podlahy laminátové plávajúce a v hygienickej miestnosti keramická dlažba a keramický obklad. Kuchynský kút je
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vybavený kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom. Podhľad stropu tvorí sadrokartón, na stenách
sú hladké omietky.

V prípade predmetu dražby pod bodom 1. b) sa jedná o nebytový priestor mimo administratívnej časti, nachádza
sa v skladovej časti budovy, na prízemí – 1. nadzemnom podlaží budovy v areáli bývalého JRD. Priestor je
prevažne otvorený (v preluke) a uzatvorená technická miestnosť. V preluke je umiestnená mostová váha.
V technickej miestnosti je umiestnená hygienické zariadenie – WC a umývadlo. Okno a dvere sú plastové,
podlaha betónová. Na stenách sú hladké omietky, strop zavesený. Nad mostovou váhou strop chýba.

V prípade predmetu dražby pod bodom 1. c) sa jedná o nebytový priestor mimo administratívnej časti, nachádza
sa v skladovej časti budovy, na prízemí – 1. nadzemnom podlaží budovy v areáli bývalého JRD. Priestor má
samostatný vchod z exteriéru a využívaný ako autodielňa. Pozostáva z dielne, kancelárie, skladu a hygienického
zariadenia. – WC, sprcha, umývadlo, výlevka. Okná a dvere sú plastové, podlaha je liata priemyselná,
v hygienickom zariadení je keramická dlažba a keramický obklad. Na stenách sú hladké omietky, strop zavesený.

V prípade predmetu dražby pod bodom 1. d) sa jedná o nebytový priestor mimo administratívnej časti, nachádza
sa v skladovej časti budovy, na prízemí – 1. nadzemnom podlaží budovy v areáli bývalého JRD. Je to veľkoplošný
sklad so samostatným vstupom z exteriéru. V priestore je hygienické zariadenie – WC a umývadlo. Okná a dvere
sú plastové, podlaha betónová s cementovým poterom, v hygienickom zariadení je keramická dlažba, obklad nie
je. Na stenách sú hladké omietky, strop zavesený.

Spoločnými časťami domu sú základy, strecha, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné a zvislé
nosné a izolačné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sú prípojky inžinierskych sietí. Stavba je napojená ma vlastnú studňu, žumpu,
elektrickú prípojku, slnečné kolektory.
Budova bola daná do užívania v roku 1970. V roku 2008 bola dokončená úplná prestavba.

V prípade predmetu dražby v bode 2. sa jedná o pozemok mimo zastavaného územia obce v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva. Pozemok je prístupný z odbočky Réckej cesty, z ulice Mostná a Boldockej cesty.
Je dostupná elektrická sieť, voda je riešená studňami a kanalizácia žumpou. V okolí sa nachádzajú prevádzky
ľahkej priemyselnej výroby, sklady, nebytové priestory a obchody. Pozemok je zastavaný budovou so súpisným
číslom 300.

Odhad ceny
Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 13/2019 zo dňa 02.03.2019 vypracovaným
znalcom Ing. Róbert Hirsch, Pezinská 53, 903 01 Senec, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a
prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo, odvetvie
Odhad hodnoty nehnuteľností a Pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 915384, a odborným vyjadrením č.
24/2019 zo dňa 31.05.2019 znalcom Ing. arch. Katarína Szabová, Kollárová 12, 903 01 Senec, zapísaným v
zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre
odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností a Pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 913294.
Cena predmetu dražby ako celku bola stanovená na sumu 336.084,39 €.
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Na predmete dražby viaznu nasledovné ťarchy a závady:
Žiadne.
Nehnuteľnosti sú v súčasnosti zapísané ako bezpodielové spoluvlastníctvo Úpadcu a jeho manželky Gabriely
Špurekovej, rod. Krajčovičovej. Rozsudkom Okresného súdu Pezinok 4C/188/2016 – 1416 bolo bezpodielové
spoluvlastníctvo vyporiadané tak, že predmet dražby bol prikázaný do výlučného vlastníctva Úpadcu.

Výška ceny predmetu dražby dosiahnutá vydražením:
485.000 €.

Osvedčenie priebehu dražby
Priebeh dražby osvedčil notár Mgr. Marián Kováč, sídlo: Zámocká 6, 811 01 Bratislava, ktorý o priebehu dražby
spísal notársku zápisnicu N 282/2020, Nz 21429/2020, NCRIs 21861/2020.

V Bratislave, dňa 05.08.2020
JUDr. Michal Mudrák, správca úpadcu Miroslav Špurek

K062611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špurek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichnerova 33, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2013 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE

O VYKONANEJ DRAŽBE

JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava (ďalej len „Správca“) ako
správca úpadcu Miroslav Špurek, bytom: Lichnerova 94/33, 903 01 Senec, IČO: 35 815 779 (ďalej len „Úpadca“),
týmto oznamuje, že v zmysle § 92 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vykonal dražbu
majetku patriaceho do konkurznej podstaty Úpadcu.

Dražobník a licitátor:
JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby
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Sídlo Správcu, Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava, dňa 31.07.2020 o 9:30 hod.

Poradie dražby
Išlo o prvú dražbu predmetného majetku organizovanú Správcom.

Predmet dražby
Pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Boldog, obec Boldog, okres Senec, parcelné číslo 746/664,
parcela registra „C“, o výmere 524 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením od
pozemku parcelné číslo 746/109, parcela registra „C“, o výmere 3.320 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 214. Odčlenenie pozemku bolo vykonané geometrickým plánom č.
37/2020 vypracovaným Ing. Romanom Nemečekom – GEO99 zo dňa 08.06.2020.
Predmet dražby sa dražil spolu ako jednotný predmet dražby. Predmet dražby sa dražil ako stojí a leží.
Opis predmetu dražby:
Jedná sa o pozemok mimo zastavaného územia obce v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Pozemok
je prístupný z odbočky Réckej cesty, z ulice Mostná a Boldockej cesty. Je dostupná elektrická sieť, voda je
riešená studňami a kanalizácia žumpou. V okolí sa nachádzajú prevádzky ľahkej priemyselnej výroby, sklady,
nebytové priestory a obchody.
Na predmete dražby viaznu nasledovné ťarchy a závady:
Žiadne.

Odhad ceny
Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 13/2019 zo dňa 02.03.2019 vypracovaným
znalcom Ing. Róbert Hirsch, Pezinská 53, 903 01 Senec, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a
prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo, odvetvie
Odhad hodnoty nehnuteľností a Pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 915384. Pôvodný pozemok p. č.
746/109 o výmere 3320 m2 bol uvedeným znaleckým posudkom ohodnotený na sumu 158.297,60 €, z čoho
vyplýva cena predmetu dražby ako oddeleného pozemku o výmere 524 m2 v sume 24.984,32 € (158.297,60 € x
524 / 3320).

Výška ceny predmetu dražby dosiahnutá vydražením:
40.000,-€

Osvedčenie priebehu dražby
Priebeh dražby osvedčil notár Mgr. Marián Kováč, sídlo: Zámocká 6, 811 01 Bratislava, ktorý o priebehu dražby
spísal notársku zápisnicu N 283/2020, Nz 21447/2020, NCRIs 21867/2020.

V Bratislave, dňa 05.08.2020
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JUDr. Michal Mudrák, správca úpadcu Miroslav Špurek

K062612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 527, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1994
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/184/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/184/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávok.
JUDr. Andrea Hríňová, správca v konkurze dlžníka: Veronika Demeterová, nar. 14.07.1994, Veľké Leváre 527,
908 73 Veľké Leváre, Slovenská republika, občan SR, týmto 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: SK20 0900 0000 0051 7118 0029 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, s doplňujúcou poznámkou: Veronika
Demeterová, kaucia popretia pohľadávky 27OdK/184/2020.
Podľa § 32 ods. 19 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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.“

JUDr. Andrea Hríňová
Správca dlžníka

K062613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Bihary
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1986
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/165/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/165/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávok.
JUDr. Andrea Hríňová, správca v konkurze dlžníka: Erik Bihary, nar. 07.01.1986, Miestny úrad mestskej časti
Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava 852 12, občan SR, týmto 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
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neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre
popieranie pohľadávok nasledovne: IBAN: SK20 0900 0000 0051 7118 0029 vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, s doplňujúcou poznámkou:
Erik Bihary, kaucia popretia pohľadávky 32OdK/165/2020.
Podľa § 32 ods. 19 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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.“
JUDr. Andrea Hríňová
Správca dlžníka

K062614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 271, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1976
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/152/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/152/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávok
JUDr. Andrea Hríňová, správkyňa v konkurze dlžníka: Jozef Vašek, nar. 17.08.1978, bytom Malé Leváre 271,
908 74 Malé Leváre, Slovenská republika, občan SR, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Vašek, so
sídlom: Malé Leváre 271, 908 74 Malé Leváre, IČO: 40766543, týmto 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: SK20 0900 0000 0051 7118 0029 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, s doplňujúcou poznámkou: Jozef Vašek,
kaucia popretia pohľadávky 8OdK/152/2020.
Podľa § 32 ods. 19 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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.“

JUDr. Andrea Hríňová
Správca dlžníka

K062615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šťovíček Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 6839 / 7A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1974
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Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/423/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/423/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Jiří Šťovíček, nar. 20.06.1974, trvale bytom Radvanská 6839/7A, 811
01 Bratislava – Staré mesto, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Čajakova 13, 811 05 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na č. 0910 703 676 alebo emailom: recovery@kasatkin.sk.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K062616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šťovíček Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 6839 / 7A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1974
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/423/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/423/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Jiří Šťovíček, nar. 20.06.1974, trvale bytom Radvanská 6839/7A, 811
01 Bratislava – Staré mesto (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK58 1100 0000 0029 4602 4678, SWIFT: TATRSKBX s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: STOVICEK.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
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.
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KASATKIN Recovery, k. s., správca

K062617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šťovíček Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 6839 / 7A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1974
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/423/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/423/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych
zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej „Nariadenie“). Informácie uvedené v čl. 54 ods. 1 a 2
Nariadenia sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý je uverejnený na Európskom portáli
elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“ vo všetkých úradných jazykoch Únie.
V súlade s článkom 54 Nariadenia si každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky do insolvenčného
konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom
sa začalo konanie. Pohľadávku možno prihlásiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky v zmysle čl. 55
cit. nariadenia, alebo inými prostriedkami. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie
advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania. Zahraničným veriteľom sa podľa cit. Nariadenia
rozumie veriteľ, ktorý má obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako je štát, v
ktorom sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánom sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Štandardný formulár prihlášky pohľadávok, ktorý môžu zahraniční veritelia použiť na prihlasovanie pohľadávok,
ako sa uvádza v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe II k Vykonávaciemu
nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní.
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
PRÍLOHA I k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú
formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní
BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
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HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní (ďalej aj „Nariadenie“),
ako správca dlžníka: Jiří Šťovíček, nar. 20.06.1974, trvale bytom Radvanská 6839/7A, 811 01 Bratislava – Staré
mesto (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.:
27OdK/423/2020 zo dňa 17.07.2020 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a za
správcu súd ustanovil spoločnosť KASATKIN Recovery, k. s.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015
(hereinafter also the "Regulation"), as the insolvency practitioner of the debtor Jiří Šťovíček, born on 20.06.1974,
residence at Radvanská 6839/7A, 811 01 Bratislava – Staré mesto (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform
you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no: 27OdK/423/2020, dated as of June 17, 2020
(hereinafter the “Resolution”) proclaimed bankruptcy to the property of Debtor and simultaneously appointed
KASATKIN Recovery, k.s. as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).
1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV
1. IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS
Týmto Vás v súlade s článkom 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015
o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu Dlžníkovi (uvedenému v bode 2 tohto formulára) sa začalo
insolvenčné konanie v inom členskom štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré máte voči Dlžníkovi.
Ak ste boli vyzvaný́, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý́ si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
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EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)
V prípade, ak zahraničný́ veriteľ nevyužije na prihlásenie pohľadávky štandardný́ formulár, jeho prihláška musí
obsahovať náležitosti uvedené v článku 55 ods. 2 Nariadenia;
You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that insolvency proceedings have been opened in
another Member State with regard to your debtor (indicated in point 1 of this form). You are invited to lodge any
claims you have against the debtor, as set out below.
If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims
which can be downloaded from the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK (in Slovak, see Annex 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN (in
English, see Annex 2)
When a creditor lodges its claim by means other than the standard form, the claim shall contain the information
referred to article 55 paragraph 2 of the Regulation.
Jazyk / Language
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa
však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa
začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom
z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý́́ daný́ členský štát
uviedol ako ním akceptovateľný́ (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.
europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you
may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of
proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the
official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which
that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found
here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).
Ďalšie informácie / Additional information
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
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The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený́ len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený́ v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý́ veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý́ sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný́;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný́ alebo zmluvný́ úrok, obdobie, za
ktorý́ sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
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týchto nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý́ majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
h. 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
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
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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 accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz:
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať
na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en ]
You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through
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the following website of the European e-Justice Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Náležitosti prejedávanej veci
Details of the case
1. DLŽNÍK/ DEBTOR
1.1 2. Priezvisko / Family name: Šťovíček
1.1.3. Meno / Name: Jiří
1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie) / Registration number (to be filled in if there is one under the
national law in the Member State where insolvency proceedings have been opened): nar. 20.06.1974
1.3. Adresa / Adress:
1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Radvanská 6839/7A
1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 811 01 Bratislava – Staré mesto
1.3.3. Štát / Country: Slovenská republika

2. PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE
2. THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED
2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s Úpadcom / Type of insolvency
proceedings opened with regard to the debtor: oddlženie konkurzom / personal insolvency
2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening
of insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848): 31.07.2020
2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Bratislava I / District court Bratislava I
2.3.2. Adresa / Adress: Záhradnícka 10
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 812 44 Bratislava
2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 27OdK/423/2020
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2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner appointed in the proceedings:
2.5.1. Názov/Meno / Name: KASATKIN Recovery, k.s.
2.5.2. Adresa / Adress:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Čajakova 13
2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 811 05 Bratislava
2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.5.2.4. E-mail: recovery@kasatkin.sk

Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
Information concerning the lodgement of claims
3. ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára.
3. BODY OR AUTHORITY EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS
The insolvency practitioner indicated in point 2.5 of this form.

4. SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
E-mailom (na nasledujúcu adresu): povinne poštou (na poštovú adresu uvedenú v bode 3).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý́ je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
4. MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS MAY BE SUBMITTED
By email (to the following email address): compulsorily by post (to the postal address indicated under point (3).
The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about
name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed. Documents
proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim.
Creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is
recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim is not recorded in the account books.

5. LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK
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Pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: základná prihlasovacia lehota do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu (§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z)
5. TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS
Claims shall be lodged at the latest: The claim has to be delivered to the office of Insolvency practitioner within
the registration period of 45 days from the day of declaration of the insolvency.

6. DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY UVEDENEJ V BODE 5
· Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, ku ktorým došlo
pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok
· Na prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou prihlásené po uplynutí lehoty podľa bodu 5
sa neprihliada a pohľadávka sa považuje za nezabezpečenú.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
6. CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD INDICATED IN POINT 5
· Loss of voting rights in any decision-making process or at a meeting of creditors that occurred before the filing
(or delivery) of the claim application
· Your secured or preferential rights associated to the claim and lodged after expiry of period indicated in point 5
are not taken into account and the claim is considered as unsecured.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The insolvency practitioner is not obliged to request creditor to amend or to correct an
incorrect or incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new one .
7. ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK
Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).
7. OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN LODGING YOUR CLAIM
The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard
form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form
‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).

8. POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ VECNÝM
PRÁVOM
· v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,
· pohľadávky nemusíte prihlásiť,
· musíte prihlásiť len tú časť pohľadávok, ktorá nie je krytá hodnotou zabezpečenia alebo nie je prednostná;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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· musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky pravdepodobne zabezpečené]
· iné (uveďte): poradie zabezpečovacieho práva, deň vzniku, deň registrácie, čas registrácie, druh
zabezpečovacieho práva
Rovnakým spôsobom ako je popísaný́ v bode 4 tejto výzvy uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný́ na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená.
8. OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM
· you must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,
· you no need to lodge your claims,
· you only need to report the part of the receivables that is not covered by the security value or is not preferred; or
· you must indicate the amount up to which the claims are secured.
· other (specify): order of security right, date of creation, date of registration, time of registration, type of security
right Creditors whose claims depend on meeting certain conditions lodge their claims in the same way as
described in article 4 of this notice. The condition on which the claim is dependent has to be stated in the
registration form. Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes
specification of the secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the
security right.

9. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
9. FURTHER INFORMATION WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.

Dátum: 11.08.2020
KASATKIN Recovery, k.s., správca / insolvency practitioner

K062618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danková Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Gajary, Hlavná 48/67, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/138/2020 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/138/2020
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Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, SR, značka
správcu S 1786 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k.
27OdK/138/2020 zo dňa 19.05.2020 ustanovená do funkcie Správcu úpadcu: Terézia Danková, nar.: 06.01.1985,
trvale bytom Obecný úrad Gajary, Hlavná 48/67, 900 61 Gajary, okr. Malacky, (ďalej aj ako „Úpadca“). Uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 116/2020 dňa 18.06.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 19.06.2020
(ďalej aj ako „Uznesenie“).
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 veriteľom, že ku dňu 14.08.2020 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Terézia Danková, nar.: 06.01.1985, trvale bytom Obecný
úrad Gajary, Hlavná 48/67, 900 61 Gajary, okr. Malacky.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať
vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu.
V Bratislave dňa 14.08.2020
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K062619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Moravčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 129, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnická 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/141/2020-s207
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/141/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Tuhovčák správca dlžníka Erik Moravčík nar. 25.6.1977, bytom Malé Leváre129, Malé Leváre
oznamuje účastníkom konania, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu
z vyjadrenia dlžníka zo dňa 21.7.2020 a vykonaného šetrenia majetku podľa §166iZKR, ktoré vykonal správca, že
dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
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Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v
Erik Moravčík nar. 25.6.1977, bytom Malé Leváre 129, Malé Leváre Slovenská republika sa končí .
Zároveň týmto oznámením v obchodnom vestníku konkurz na majetok dlžníka Erik Moravčík nar. 25.6.1977,
bytom Malé Leváre 129, Malé Leváre Slovenská republika sa v zmysle §167vodst.1ZKR z r u š u j e .

K062620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bugár Arnold
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubániho 3628 / 1, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1971
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/144/2019 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/144/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

P-V, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, značka správcu S1838, správca dlžníka Bugár
Arnold, trvale bytom Kubániho 3628/1, 81104 Bratislava-Staré Mesto, dátum narodenia 02.09.1971, v konkurznej
veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn. : 37OdK/144/2019, 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 12.08.2020
P-V, k.s., správca
JUDr. Peter Valachovič, komplementár
Správca konkurznej podstaty

K062621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BioREn BB s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 9 / 0, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 302 611
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/70/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/70/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti BioREn BB, s.r.o., so sídlom
Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, IČO: 46 302 611, týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané
pohľadávky
uplatnené
prihláškou
pohľadávky/súhrnnou
prihláškou
nezabezpečených
pohľadávok
doručenou/doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (30.06.2020) nasledovného veriteľa
/nasledovných veriteľov:
Veriteľ:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
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Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
Slovenská republika
IČO:

36 442 151

Súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok zo dňa 20.07.2020 doručenou dňa 04.08.2020 uplatnené
pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 12.08.2020 pod č. 53-57, a to nasledovne:
č. p.
1
2
3
4
5

Prihlásená suma
Istina
Úroky
1 758,66 €
0,00 €
1 758,66 €
0,00 €
1 758,66 €
0,00 €
1 758,66 €
0,00 €
585,64 €
0,00 €

Úroky z omeškania
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Poplatok z omeškania
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Náklady uplatnenia
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Celková suma
1 758,66 €
1 758,66 €
1 758,66 €
1 758,66 €
585,64 €

CELKOVO prihlásené: 7620,28€

V Bratislave, 12.08.2020

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K062622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 271, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1978
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/152/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/152/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Andrea Hríňová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Vašek, nar. 17.08.1978, bytom Malé Leváre
271, 908 74 Malé Leváre, Slovenská republika, 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“),
oznamujem, že preskúmaním pomerov dlžníka som nezistila žiadny majetok podliehajúci konkurzu.
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
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správca dlžníka

K062623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 271, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1978
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/152/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/152/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
JUDr. Andrea Hríňová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Vašek, nar. 17.08.1978, bytom Malé Leváre
271, 908 74 Malé Leváre, Slovenská republika, 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

K062624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRODUKT Veľké Úľany spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leninova č. 1, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 228 681
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 42K/10/2006 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
42K/10/2006
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie súpisových zložiek z oddelenej podstaty veriteľa: Ministerstvo pôdohospodárstva SR do všeobecnej
podstaty.
s.zl.01 - stavba - vodáreň s.č. 1 - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4838, spoluvl. podiel : 1/1, právny
dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 1.389,00 €,
s.zl.02 - stavba - výkrm brojlerov s.č. 1 - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/2, spoluvl. podiel : 1/1,
právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 96.199,00 €,
s.zl.03 - stavba - výkrm brojlerov s.č. 1 - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/3, spoluvl. podiel : 1/1,
právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 90.493,00 €,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s.zl.04 - stavba - výkrm brojlerov s.č. 1 - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/4, spoluvl. podiel : 1/1,
právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 92.478,00 €,
s.zl.05 - stavba - výkrm brojlerov s.č. 1 - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/5, spoluvl. podiel : 1/1,
právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 59.376,00 €,
s.zl.06 - stavba - výkrm brojlerov s.č. 1 - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/6, spoluvl. podiel : 1/1,
právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 30.418,00 €,
s.zl.07 - stavba - výkrm brojlerov s.č. 1 - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/8, spoluvl. podiel : 1/1,
právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 81.329,00 €,
s.zl.08 - stavba - vrátnica s.č. 1 - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4891/2, spoluvl. podiel : 1/1, právny
dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 1.329,00 €,
s.zl.09 - stavba - výkrmňa s.č. 1503 - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/24, spoluvl. podiel : 1/1,
právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 1.329,00 €,
s.zl.10 - stavba - nádrž bez s.č. - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/6, spoluvl. podiel : 1/1, právny
dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 20.261,00 €,
s.zl.11 - stavba - nádrž bez s.č. - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/8, spoluvl. podiel : 1/1, právny
dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 23.712,00 €,
s.zl.12 - stavby - ploty bez s.č. - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/8, spoluvl. podiel : 1/1, právny
dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 3.512,00 €,
s.zl.13 - stavba - silážna plocha bez s.č. - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/15, spoluvl. podiel : 1/1,
právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 3.590,00 €,
s.zl.14 - stavba - spevnené plochy okolo silážnej plocha bez s.č. - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č.
4876/11, spoluvl. podiel : 1/1, právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ,
súpis. hodnota : 56.400,00 €,
s.zl.15 - stavba - spevnené plochy k vrátnici bez s.č. - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/1, spoluvl.
podiel : 1/1, právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota :
36.400,00 €.
s.zl.16 - stavba - spevnené plochy pred vrátnicou bez s.č. - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/1,
spoluvl. podiel : 1/1, právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis.
hodnota : 36.400,00 €,
s.zl.17 - stavby - príslušenstvo prípojky kanalizácie, vody, plynu a NN bez s.č. - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na
parc.č. 4876/1, spoluvl. podiel : 1/1, právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti
PÚ, súpis. hodnota : 136.400,00 €,
s.zl.18 - stavby - 6x žumpy bez s.č. - k.ú. Veľké Úľany, LV č. 2353 na parc.č. 4876/1, spoluvl. podiel : 1/1, právny
dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 16.400,00 €,
s.zl.19 - súbor hnuteľných vecí : technológia pre chov brojlerov typy : TIGSA a EXAFAN, spoluvl. podiel : 1/1,
právny dôvod vzniku : rozsudok OS Trnava sp.zn. 25Cbi/2/2007 o neúčinnosti PÚ, súpis. hodnota : 44.132,00 €,

V Piešťanoch dňa 07.08.2020
JUDr. Stanislav Volár - správca
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K062625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Pokuta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Modranská 5127/1B, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.1.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/175/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/175/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 36OdK/175/2020 zo dňa 5.6.2020 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Emil Pokuta, nar. 23.1.1984, bytom 917 01 Trnava, Ulica Modranská 5127/1B. 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. Juraja Dragúna, so sídlom
kancelárie: Potočná 15, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 111/2020 dňa 11.6.2020.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Emil Pokuta, nar. 23.1.1984, bytom 917 01 Trnava, Ulica Modranská
5127/1B, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Juraj Dragún
správca

K062626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mareček Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalica -, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1985
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/168/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/168/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Alexander Mareček, narodený
24.06.1985, trvale bytom 909 01 Skalica, podnikajúceho pod obchodným menom Alexander Mareček
MAGIQ, IČO: 45 419 671, s miestom podnikania Pelíškova 675/29, 909 01 Skalica, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.01.2020, 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 12.08.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.
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j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Trnave, dňa 12.08.2020
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K062627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 1873 / 1, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/197/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/197/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Juraj Horváth, nar.: 28.07.1972, bytom Športová 1873/1, 932 01 Veľký
Meder, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/197/2020, týmto
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
právnych predpisov) oznamuje ukončenie konkurzného konania z dôvodu, že zistená konkurzná podstata
nepokrýva náklady konkurzu.
Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu,
zrušuje.

K062628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malíková Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 260/8, 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/97/2020 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/97/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Ľudmila Malíková, nar.: 06.04.1973, bytom Sadová 260/8, 908
77 Borský Mikuláš, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25OdK/97/2020,
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov) oznamuje ukončenie konkurzného konania z dôvodu, že zistená konkurzná
podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu,
zrušuje.
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K062629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

2.časť

Zoznam
všeobecná podstata

majetku

úpadca ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o.,
Coburgova 48
917 01 Trnava
č. k. 25K/3/2020

z ktorého sa preraďuje majetok do oddelenej podstaty

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (UniCredit Bank)

Súpisové zložky majetku :

č.4
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/7 o výmere 49 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 1.530,27 EUR
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Deň zápisu: 2.7.2020

č.5
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/8 o výmere 1019 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 31.823,37 EUR
Deň zápisu: 2.7.2020

č.7
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/10 o výmere 133 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 4.153,59 EUR
Deň zápisu: 2.7.2020

č.9
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/20 o výmere 489m2 – zastavaná plocha a nádvorie
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Súpisová hodnota: 15.271,47 EUR
Deň zápisu: 2.7.2020

č.10
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/21 o výmere 74 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 2 311,02 EUR
Deň zápisu: 3.7.2020

č.11
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/22 o výmere 699 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 21.829,77 EUR
Deň zápisu: 2.7.2020

č.13
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
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podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/103 o výmere 1857 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 57.994,11 EUR
Deň zápisu: 2.7.2020

č.14
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/109 o výmere 56 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 1 748,88 EUR
Deň zápisu: 2.7.2020

č.15
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/119 o výmere 3 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 93,69EUR
Deň zápisu : 2.7.2020

č.19
Opis súpisovej zložky majetku:
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Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/210 o výmere 635 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 19 831,05EUR
Deň zápisu : 2.7.2020

č.26
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
regulačná stanica
na parcele č.8598 /9
Súpisová hodnota: 7 257,95EUR
Deň zápisu: 2.7.2020

č.27
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
dielňa
na parcele č.8598 /10
Súpisová hodnota: 5 395,24EUR
Deň zápisu: 2.7.2020

č.30
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Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
sklad
na parcele č.8598 /21
Súpisová hodnota: 428,76EUR
Deň zápisu: 2.7.2020

č.31
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
Stol. dielňa
na parcele č.8598 /22
Súpisová hodnota: 29 700,95EUR
Deň zápisu: 2.7.2020

č.33
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
regulačná stanica plynu
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na parcele č.8598 /119
Súpisová hodnota: 2 000,--EUR
Deň zápisu: 2.7.2020

K062630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Zoznam majetku
Oddelená podstata veriteľa
Finančné riaditeľstvo SR , Daňový úrad Trnava ( DÚ TT)
úpadca ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o.,
Coburgova 48
917 01 Trnava
č. k. 25K/3/2020

z ktorého sa preraďuje majetok do oddelenej podstaty
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. (UniCredit)

Súpisové zložky majetku :

č.1
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava , k. ú.
Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/9 o výmere 59 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
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Súpisová hodnota: 1.842,57EUR
Deň zápisu: 30.7.2020

č.2
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava ,
Sklad modelov
na parcele č.8598 /8
Súpisová hodnota: 30.560,61EUR
Deň zápisu: 30.7.2020

č.3
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava ,
oceľový prístrešok
na parcele č.8598 /7
Súpisová hodnota: 333,50 EUR
Deň zápisu: 30.7.2020

č.4
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
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k. ú. Trnava ,
sklad liatiny
na parcele č.8603 /20
obsahuje :
Súpisová hodnota: 47 623,15 EUR
Deň zápisu: 30.7.2020

K062631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Zoznam majetku
Oddelená podstata veriteľa
Slovenská sporiteľňa , a.s.
(

SLSP)

úpadca ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o.,
Coburgova 48
917 01 Trnava
č. k. 25K/3/2020

z ktorého sa preraďuje majetok do oddelenej podstaty
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. (UniCredit Bank)
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Súpisové zložky majetku :

č.1
Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
2.404,46EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke tovaru
vyúčtovaná faktúrou č. 22015423
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: ZF Slovakia , a.s.
IČO: 36 707 341
Strojárenská 7238/2 917 02 Trnava
Súpisová hodnota: 2.404,46 EUR
Deň zápisu : 16.7.2020

č.2

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
0,05EUR

suma:
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke tovaru
vyúčtovaná faktúrou č. 22015423
Dátum splatnosti: 25.5.2020
Dlžník: ZF Slovakia , a.s.
IČO: 36 707 341
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Strojárenská 7238/2 917 02 Trnava
Súpisová hodnota: 0,05 EUR
Deň zápisu : 16.7.2020

č.3

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

6,72
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke tovaru
vyúčtovaná faktúrou č. 22015346
Dátum splatnosti: 13.3.2020
Dlžník: Technoplast v.d.
IČO: 00 167 827
Pod Kalváriou 10, 955 01 Topoľčany
Súpisová hodnota: 6,72 EUR
Deň zápisu : 16.7.2020

č.4

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

787,92
Mena: EUR

EUR

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

142

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

vyúčtovaná faktúrou č. 22015390
Dátum splatnosti: 23.4.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 787,92 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.5

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

768,47
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015400
Dátum splatnosti: 2.5.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 768,47 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.6

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

4.947,60
Mena: EUR

EUR
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Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015401
Dátum splatnosti: 2.5.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 4.947,60 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.7
Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

14.056,56
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015418
Dátum splatnosti: 30.4.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 14.056,56 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č.8

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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suma:

Konkurzy a reštrukturalizácie

14.056,56
Mena: EUR

Deň vydania: 17.08.2020

EUR

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015418
Dátum splatnosti: 30.4.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 14.056,56 EUR
Deň zápisu : 30.7.2020

č. 9

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:
2.520,-Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21715316
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: REKORD, spol.sr.o.
IČO: 34115951
Coburgova 2263/84, Trnava 917 02
Súpisová hodnota: 2. 520,-- EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č. 10

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 17.08.2020

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

250,37
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22015407
Dátum splatnosti: 16.6.2020
Dlžník: Secop s.r.o.
IČO: 35800399
Továrenská 49, Zlaté Moravce 953 01
Súpisová hodnota: 250,37 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.11

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

837,01
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21715316
Dátum splatnosti: 12.6.2020
Dlžník: SB RECYKLING, s.r.o.
IČO: 36339351
Kasárenská 9, Trenčín 911 01
Súpisová hodnota: 837,01 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č. 12

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

2.299,08
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22015027
Dátum splatnosti: 5.1.2020
Dlžník: ORSA Group .s.r.o.
IČO: 36565539
Benkova 374/11, Nitra – Klokočina 949 11
Súpisová hodnota: 2.299,08 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č. 13

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

200,-Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Zmluva o spolupráci
vyúčtovaná faktúrou č. 9
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: Mušuka Marek
IČO: 47512504
Partizánska 133, 980 61 Tisovec
Adresa na doručovanie :Daxuerová645, Tisovec
Súpisová hodnota: 200,-- EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

č. 14

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

10,-Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Zmluva o spolupráci
vyúčtovaná faktúrou č. 9
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: Jurmák Štefan
IČO: 52 551 521
Hlinné 250
Súpisová hodnota: 10,-- EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č. 15

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

8.531,92
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011127
Dátum splatnosti: 19.3.2020
Dlžník: BONDIOLI&PAVESI S.p.A.
IČO: P.IVA 01940930207

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

Via 23 Aprile 35/a I-46029 Suzzara (MN)
Súpisová hodnota: 8.531,92EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.16

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

8.410,18
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011151
Dátum splatnosti: 1.4.2020
Dlžník: BONDIOLI&PAVESI S.p.A.
IČO: P.IVA 01940930207
Via 23 Aprile 35/a I-46029 Suzzara (MN)
Súpisová hodnota: 8.410,18 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.17

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

1.192,48

EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21911427
Dátum splatnosti: 24.7.2019
Dlžník: Cogogno Maurizio&C.srl

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

IČO: R.E.A.196234,Reg.Imp. PD 02011460280
Via I Maggio,25- Z.A, 35022 Anguillara Veneta (PD)
Súpisová hodnota: 1.192,48 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.18

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

927,55
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011134
Dátum splatnosti: 20.3.2020
Dlžník: Maschinenbau Dahme GmbH
IČO: Handelsregister Amtsgericht Potsdam, HRB 8334
Nachthainichenweg 20, D-15936 Dahme/Mark
Súpisová hodnota: 9.27,55EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.19

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
328,90EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21711511
Dátum splatnosti: 17.8.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 17.08.2020

Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 328,90 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.20

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
313,15EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21711609
Dátum splatnosti: 4.10.2017
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 313,15 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.21

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

117,55EUR
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 17.08.2020

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21711868
Dátum splatnosti: 10.1.2018
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 117,55 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.22

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

2 240,62EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011140
Dátum splatnosti: 22.3.2020
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 2 240,62 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.23

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

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

152

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

6 062,02EUR
EUR

Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011150
Dátum splatnosti: 1.4.2020
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 6 062,02 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.24

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
227,04EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21911709
Dátum splatnosti: 21.12.2019
Dlžník: GRUPPOPALAZZETTI
IČO: P.i.IT00429500937
Via Roveredo 103 33080 Porcia (Pn)
Súpisová hodnota: 227,04 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.25
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 820,00EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011002
Dátum splatnosti: 1.1.2020
Dlžník: SMW Metallverarbeitung GmbH
IČO:Ust-IdNr. FN 164417s, Firmensitz ATU43497505
Gewerbepark 2, aA -4716 Hofkirchen
Súpisová hodnota: 820,00 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.26

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

195,80EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011103
Dátum splatnosti: 6.3.2020
Dlžník: Súdguss GmbH
IČO:HRB 1876
Niederlassung Ortrand Kónigsbrúcker Str.11/12, D-01990 Ortand
Súpisová hodnota: 195,80 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 17.08.2020

č.27

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

1 891,52EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011162
Dátum splatnosti: 27.5.2020
Dlžník: TOS Znojmo , Inc
IČ: 46347691
Družstevní 2825, 669 02 Znojmo
Súpisová hodnota: 1.891,52 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.28

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

433,18EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21711842
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Súpisová hodnota: 433,18 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.29

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
2 822,23EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011008
Dátum splatnosti: 6.12.2019
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 2 822,23EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.30

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
495,60EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011034
Dátum splatnosti: 3.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 17.08.2020

IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 495,60EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.31

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

1 058,09EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011035
Dátum splatnosti: 3.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 1 058,09 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.32

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

3 145,02EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011036
Dátum splatnosti: 03.01.2020

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

157

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 3 145,02 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.33

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
2 560,67EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011040
Dátum splatnosti: 3.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 2 560,67 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.34

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
3 632,78EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyúčtovaná faktúrou č. 22011054
Dátum splatnosti: 16.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 3 632,78 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.35

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

2 011,54EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011068
Dátum splatnosti: 24.01.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 2 011,54 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.36

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

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

Deň vydania: 17.08.2020

Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011069
Dátum splatnosti: 24.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 2 722,08 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.37

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
1.872,96EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011070
Dátum splatnosti: 24.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 1 872,96EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.38

Opis súpisovej zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

648,08EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011071
Dátum splatnosti: 24.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 648,08 EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.39

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

2 273,--EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 2146025
Dátum splatnosti: 11.08 2014
Dlžník: Ostlangenberg CNC Dreh-und Frástechnik GmbH
IČO: HRB 9333 DE 1800398068
Waldstrasse 4 , 33449 Lanngenberg
Súpisová hodnota: 2 273,-- EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.40

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

16.

351,-Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21411350
Dátum splatnosti: 7.8.2014
Dlžník: Ostlangenberg CNC Dreh-und Frástechnik GmbH
IČO: HRB 9333 DE 1800398068
Waldstrasse 4 , 33449 Lanngenberg
Súpisová hodnota: 16.351,-- EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

č.41

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

96,-Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: poplatky za mýto ČR
vyúčtovaná faktúrou č. 210056604
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: Rěditelství silnic a dálnic ČR
IČO: 65 993 390
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Súpisová hodnota: 96,--EUR
Deň zápisu : 3.8.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

K062632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíč 0, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/197/2020 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/197/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná konkurzná podstata
Majetok

Zápis
do Súpisová hodnota v mene €
súpisu
Súpisová
Opis majetku
Deň zápisu Dôvod zápisu
596,00
zložka číslo 1 Pozemok CKN parcelné číslo 190, druh pozemku: zastavaná plocha a 11.08.2020 § 167h ZKR,
nádvorie, o výmere 225 m², umiestnený v zastavanom území obce,
dôvod zápisu 171i ods.
zapísaný na LV číslo 403, pre katastrálne územie: Holíč, vo výške
1
ZKR,
majetok
podielu
1/1
k celku
podliehajúci BSM
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 225 m2)
Súpisová
Stavba súpisné číslo 518, parcelné číslo 190, druh stavby: rodinný 11.08.2020 § 167h ZKR,
1500,00
zložka číslo 2 dom, stavba postavená na zemskom povrchu, zapísaná na LV číslo 403,
dôvod zápisu 171i ods.
pre katastrálne územie Holíč, vo výške podielu 1/1
1
ZKR,
majetok
podliehajúci BSM

K062633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

2.časť

Zoznam majetku
Oddelená podstata veriteľa
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(

UniCreditBank)

úpadca ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o.,
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Deň vydania: 17.08.2020

Coburgova 48
917 01 Trnava
č. k. 25K/3/2020

Súpisové zložky majetku :

č.75
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/7 o výmere 49 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 1.530,27 EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.76
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/8 o výmere 1019 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 31.823,37 EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.77
Opis súpisovej zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/10 o výmere 133 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 4.153,59 EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.78
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/20 o výmere 489m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 15.271,47 EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.79
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/21 o výmere 74 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 2 311,02 EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.80
Opis súpisovej zložky majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/22 o výmere 699 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 21.829,77 EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.81
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/103 o výmere 1857 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 57.994,11 EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.82
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/109 o výmere 56 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 1 748,88 EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.83

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/119 o výmere 3 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 93,69EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.84
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/210 o výmere 635 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 19 831,05EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.85
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
regulačná stanica
na parcele č.8598 /9
Súpisová hodnota: 7 257,95EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zápisu: 12.08.2020

č.86
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
dielňa
na parcele č.8598 /10
Súpisová hodnota: 5 395,24EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.87
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
sklad
na parcele č.8598 /21
Súpisová hodnota: 428,76EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.88
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava

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

168

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
Stol. dielňa
na parcele č.8598 /22
Súpisová hodnota: 29 700,95EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.89
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava , zapísané na LV č. 5308, ako
regulačná stanica plynu
na parcele č.8598 /119
Súpisová hodnota: 2 000,--EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.90
Opis súpisovej zložky majetku:

Pozemok :
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava , k. ú.
Trnava , zapísané na LV č. 5308, parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parcela č. 8598/9 o výmere 59 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
Súpisová hodnota: 1.842,57EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.91
Opis súpisovej zložky majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava ,
Sklad modelov
na parcele č.8598 /8
Súpisová hodnota: 30.560,61EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.92
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava ,
oceľový prístrešok
na parcele č.8598 /7
Súpisová hodnota: 333,50 EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.93
Opis súpisovej zložky majetku:

Stavba bez súpisného čísla
podiel vo veľkosti 1/1 vzhľadom k celku nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Trnava , mesto Trnava
k. ú. Trnava ,
sklad liatiny
na parcele č.8603 /20
obsahuje :
Súpisová hodnota: 47 623,15 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zápisu: 12.08.2020
č.94
Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
2.404,46EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke tovaru
vyúčtovaná faktúrou č. 22015423
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: ZF Slovakia , a.s.
IČO: 36 707 341
Strojárenská 7238/2 917 02 Trnava
Súpisová hodnota: 2.404,46 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.95

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
0,05EUR

suma:
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke tovaru
vyúčtovaná faktúrou č. 22015423
Dátum splatnosti: 25.5.2020
Dlžník: ZF Slovakia , a.s.
IČO: 36 707 341
Strojárenská 7238/2 917 02 Trnava
Súpisová hodnota: 0,05 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č.96

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

6,72
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke tovaru
vyúčtovaná faktúrou č. 22015346
Dátum splatnosti: 13.3.2020
Dlžník: Technoplast v.d.
IČO: 00 167 827
Pod Kalváriou 10, 955 01 Topoľčany
Súpisová hodnota: 6,72 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.97

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

787,92
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015390
Dátum splatnosti: 23.4.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 787,92 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zápisu : 12.08.2020

č.98

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

768,47
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015400
Dátum splatnosti: 2.5.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 768,47 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.99

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

4.947,60
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015401
Dátum splatnosti: 2.5.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 4.947,60 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.100

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

14.056,56
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015418
Dátum splatnosti: 30.4.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.
IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 14.056,56 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.101

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

14.056,56
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Kúpna zmluvy
vyúčtovaná faktúrou č. 22015418
Dátum splatnosti: 30.4.2020
Dlžník: ŽOS Trnava a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

IČO: 34108513
Koniarekova 19 Trnava 917 21
Súpisová hodnota: 14.056,56 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č. 102

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:
2.520,-Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21715316
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: REKORD, spol.sr.o.
IČO: 34115951
Coburgova 2263/84, Trnava 917 02
Súpisová hodnota: 2. 520,-- EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č. 103

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

250,37
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22015407
Dátum splatnosti: 16.6.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Dlžník: Secop s.r.o.
IČO: 35800399
Továrenská 49, Zlaté Moravce 953 01
Súpisová hodnota: 250,37 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.104

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

837,01
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21715316
Dátum splatnosti: 12.6.2020
Dlžník: SB RECYKLING, s.r.o.
IČO: 36339351
Kasárenská 9, Trenčín 911 01
Súpisová hodnota: 837,01 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č. 105

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

2.299,08
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22015027

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Dátum splatnosti: 5.1.2020
Dlžník: ORSA Group .s.r.o.
IČO: 36565539
Benkova 374/11, Nitra – Klokočina 949 11
Súpisová hodnota: 2.299,08 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č. 106

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

200,-Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Zmluva o spolupráci
vyúčtovaná faktúrou č. 9
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: Mušuka Marek
IČO: 47512504
Partizánska 133, 980 61 Tisovec
Adresa na doručovanie :Daxuerová645, Tisovec
Súpisová hodnota: 200,-- EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č. 107

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

10,-Mena: EUR

EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Právny dôvod vzniku: Zmluva o spolupráci
vyúčtovaná faktúrou č. 9
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: Jurmák Štefan
IČO: 52 551 521
Hlinné 250
Súpisová hodnota: 10,-- EUR
Deň zápisu : 12.08.2020
č. 108

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

8.531,92
Mena: EUR

EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011127
Dátum splatnosti: 19.3.2020
Dlžník: BONDIOLI&PAVESI S.p.A.
IČO: P.IVA 01940930207
Via 23 Aprile 35/a I-46029 Suzzara (MN)
Súpisová hodnota: 8.531,92EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.109

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

8.410,18
Mena: EUR

EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011151
Dátum splatnosti: 1.4.2020
Dlžník: BONDIOLI&PAVESI S.p.A.
IČO: P.IVA 01940930207
Via 23 Aprile 35/a I-46029 Suzzara (MN)
Súpisová hodnota: 8.410,18 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.110

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

1.192,48

EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21911427
Dátum splatnosti: 24.7.2019
Dlžník: Cogogno Maurizio&C.srl
IČO: R.E.A.196234,Reg.Imp. PD 02011460280
Via I Maggio,25- Z.A, 35022 Anguillara Veneta (PD)
Súpisová hodnota: 1.192,48 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.111

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

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

Deň vydania: 17.08.2020

Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011134
Dátum splatnosti: 20.3.2020
Dlžník: Maschinenbau Dahme GmbH
IČO: Handelsregister Amtsgericht Potsdam, HRB 8334
Nachthainichenweg 20, D-15936 Dahme/Mark
Súpisová hodnota: 9.27,55EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.112

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
328,90EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21711511
Dátum splatnosti: 17.8.2017
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 328,90 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.113

Opis súpisovej zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Peňažná pohľadávka:
Celková
313,15EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21711609
Dátum splatnosti: 4.10.2017
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 313,15 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.114

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

117,55EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21711868
Dátum splatnosti: 10.1.2018
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 117,55 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.115

Opis súpisovej zložky majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

2 240,62EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011140
Dátum splatnosti: 22.3.2020
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 2 240,62 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.116

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
6 062,02EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011150
Dátum splatnosti: 1.4.2020
Dlžník: OFMECC S.r.l.
IČO:R.E.A./MO n. 322355, Reg. Imp. Modena 02677310365
Via 25 Aprile 151 -41037 – Mirandola (MO)- Italy
Súpisová hodnota: 6 062,02 EUR
Deň zápisu: 12.08.2020

č.117
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Deň vydania: 17.08.2020

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
227,04EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21911709
Dátum splatnosti: 21.12.2019
Dlžník: GRUPPOPALAZZETTI
IČO: P.i.IT00429500937
Via Roveredo 103 33080 Porcia (Pn)
Súpisová hodnota: 227,04 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.118

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 820,00EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011002
Dátum splatnosti: 1.1.2020
Dlžník: SMW Metallverarbeitung GmbH
IČO:Ust-IdNr. FN 164417s, Firmensitz ATU43497505
Gewerbepark 2, aA -4716 Hofkirchen
Súpisová hodnota: 820,00 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020
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Deň vydania: 17.08.2020

č.119

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

195,80EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011103
Dátum splatnosti: 6.3.2020
Dlžník: Súdguss GmbH
IČO:HRB 1876
Niederlassung Ortrand Kónigsbrúcker Str.11/12, D-01990 Ortand
Súpisová hodnota: 195,80 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.120

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

1 891,52EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011162
Dátum splatnosti: 27.5.2020
Dlžník: TOS Znojmo , Inc
IČ: 46347691
Družstevní 2825, 669 02 Znojmo
Súpisová hodnota: 1.891,52 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

č.121

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

433,18EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21711842
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 433,18 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.122

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
2 822,23EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011008
Dátum splatnosti: 6.12.2019
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 2 822,23EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Deň zápisu : 12.08.2020

č.123

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
495,60EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011034
Dátum splatnosti: 3.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 495,60EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.124

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

1 058,09EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011035
Dátum splatnosti: 3.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 1 058,09 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.125

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

3 145,02EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011036
Dátum splatnosti: 03.01.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 3 145,02 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.126

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
2 560,67EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011040
Dátum splatnosti: 3.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 17.08.2020

IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 2 560,67 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.127

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
3 632,78EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011054
Dátum splatnosti: 16.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 3 632,78 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.128

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

2 011,54EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011068
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Deň vydania: 17.08.2020

Dátum splatnosti: 24.01.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 2 011,54 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.129

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

2 722,08
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011069
Dátum splatnosti: 24.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 2 722,08 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020
č.130

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
1.872,96EUR
EUR

suma:
Mena:

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyúčtovaná faktúrou č. 22011070
Dátum splatnosti: 24.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 1 872,96EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.131

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

648,08EUR
Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 22011071
Dátum splatnosti: 24.1.2020
Dlžník: ZF Friedrichshafen AG
IČO: Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
Róntgenstrasse 2, 97424 Schweinfurt, Deutschland
Súpisová hodnota: 648,08 EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.132

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková

suma:

2 273,--EUR
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 2146025
Dátum splatnosti: 11.08 2014
Dlžník: Ostlangenberg CNC Dreh-und Frástechnik GmbH
IČO: HRB 9333 DE 1800398068
Waldstrasse 4 , 33449 Lanngenberg
Súpisová hodnota: 2 273,-- EUR
Deň zápisu : 12.08.2020
č.133

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

16.

351,-Mena: EUR

Právny dôvod vzniku: Dohoda o dodávke výrobkov
vyúčtovaná faktúrou č. 21411350
Dátum splatnosti: 7.8.2014
Dlžník: Ostlangenberg CNC Dreh-und Frástechnik GmbH
IČO: HRB 9333 DE 1800398068
Waldstrasse 4 , 33449 Lanngenberg
Súpisová hodnota: 16.351,-- EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

č.134

Opis súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka:
Celková
EUR

suma:

96,-Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku: poplatky za mýto ČR
vyúčtovaná faktúrou č. 210056604
Dátum splatnosti: 30.6.2020
Dlžník: Rěditelství silnic a dálnic ČR
IČO: 65 993 390
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Súpisová hodnota: 96,--EUR
Deň zápisu : 12.08.2020

Opis zabezpečovacieho práva

Na všetky vyššie uvedené súpisové zložky je zriadené zabezpečovacie - záložné právo .

Na pohľadávky vzniklo záložné právo registráciou zo dňa 25.11.2019
na základe Zmluvy o zriadení záložného práva uzatvorenou medzi veriteľom a úpadcom 31.7.2019 ako prvé
v poradí.

Na nehnuteľnosti vzniklo záložné právo zápisom do katastra nehnuteľností dňom 04.09.2019 ako prvé v poradí
na základe Zmluvy o zriadení záložného práva uzatvorenou medzi veriteľom a úpadcom 31.07.2019, záložné
právo je zapísané na LV č. 5308 vedeného pre k.ú. Trnava.

Opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím právom:

peňažná pohľadávka vo výške :

1 360 498,27 EUR,
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 1 a prihlášku veriteľa zv.č. 39
(Zmluva o kontokorentnom úvere číslo 000133/CORP/2014 zo dňa 5.5.2014 )

peňažná pohľadávka vo výške :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10 978,79 EUR
odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok: číslo 2 a prihlášku veriteľa zv.č. 39
( Zmluva o úvere číslo 000056/CORP/2016 zo dňa 18.2.2016).

K062634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mužík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie A. Hlinku 48/4, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/174/2020 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/174/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35776005:
Nehnuteľnosť v spoluvlastníckom podiele úpadcu 1/1 zapísaná na liste vlastníctva č. 150, katastrálne územie
Posádka, obec Dvorníky, okres Hlohovec, a to:
- pozemok parcela registra "C", parcelné číslo 99/43, druh záhrada, o výmere 449 m2, súpisová hodnota 4.490,Eur
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 647/320/30259/05/Pla zo dňa 12.9.2005
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 647/320/30165/09/Bač zo dňa 7.9.2009
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 647/320/3248/10/Bač zo dňa 4.2.2010
Zabezpečená suma: 1.165,06 Eur
Poradie zabezpečovacieho práva: 1., 2. a 3.
Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 9
V Šamoríne, 11.8.2020
Ing. Marián Jelinek, správca S1353

K062635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mužík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie A. Hlinku 48/4, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1961
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/174/2020 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/174/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele úpadcu 1/103 zapísané na liste vlastníctva č. 213 pod poradovým
číslom 34, katastrálne územie Posádka, obec Dvorníky, okres Hlohovec, a to:
- pozemok parcela registra "C", parcelné číslo 92/3, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 22 m2 , súpisová
hodnota 30,- Eur
- pozemok parcela registra "C", parcelné číslo 93/6, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 53 m2, súpisová
hodnota 40,- Eur
- pozemok parcela registra "C", parcelné číslo 93/10, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 37 m2, súpisová
hodnota 30,- Eur
- pozemok parcela registra "C", parcelné číslo 99/1, druh pozemku záhrada, o výmere 590 m2, súpisová hodnota
60,- Eur
- pozemok parcela registra "C", parcelné číslo 99/2, druh pozemku záhrada, o výmere 919 m2, súpisová hodnota
90,- Eur
- pozemok parcela registra "C", parcelné číslo 99/5, druh pozemku záhrada, o výmere 125 m2, súpisová hodnota
40,- Eur
- pozemok parcela registra "C", parcelné číslo 99/26, druh pozemku záhrada, o výmere 350 m2, súpisová
hodnota 40,- Eur

Nehnuteľnosť v spoluvlastníckom podiele úpadcu 1/103 zapísaná na liste vlastníctva č. 217 pod poradovým
číslom 34, katastrálne územie Posádka, obec Dvorníky, okres Hlohovec, a to:
- pozemok parcela registra "C", parcelné číslo 99/3, druh pozemku záhrada, o výmere 1.650 m2 , súpisová
hodnota 160,- Eur

Hnuteľná vec - motocykel Honda, HC065AA, VIN SC242003729, r.v.1989, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
súpisová hodnota 50,- Eur
V Šamoríne, 11.8.2020
Ing. Marián Jelinek, správca S1353

K062636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žoldoš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Seredská 5958 / 257, 917 05 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/173/2020 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/173/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Eva Timár Myjacová, správca úpadcu – Pavol Žoldoš, nar.: 14.01.1987, bytom Ulica Seredská
5958/257, 917 05 Trnava - Modranka, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp.
zn. 28OdK/173/2020, týmto v zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005
Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) vyhlasuje I. kolo ponukového konania, na majetok úpadcu,
nasledovne:
Predmet ponukového konania:
Motorové vozidlo PEUGEOT 406 SV HDI 110 PS, EČV: TT 406 DR, WIN: VF38BRHZE81167331, rok výroby
2001, súpisová hodnota 300,00 eur (OBV 146/2020 zo dňa 30.07.2020).
Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca, so sídlom P.
Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Pavol Žoldoš - neotvárať“. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet správcu,
vedený v Prima Banka, a.s., IBAN: SK08 3100 0000 0042 3017 7504,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční 20- ty deň odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa
uskutoční v najbližší pracovný deň. Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. S úspešným uchádzačom je správca povinný
bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu,
správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu
úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil
podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie
je ponukové konanie skončené.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Náklady na prepis vlastnícka na dopravnom inšpektoráte, ako aj náklady na odvoz znáša v celom
rozsahu záujemca.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Skončenie ponukového konania:
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
Ostatné podmienky:
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť
všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania
podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad
podmienok ponukového konania určuje správca.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
V Šali, dňa 12.08.2020

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca

K062637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrés Szabó Alexandra, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Saliby 29, 925 03 Horné Saliby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/347/2019 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/347/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Ing. Alexandra Andrés Szabó, PhD., nar.: 16.07.1978, bytom
925 03 Horné Saliby 29, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
25OdK/347/2019, týmto v zmysle ust. § 167u zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z.
v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku v konkurze.
Návrh rozvrhu výťažku v konkurze je veriteľom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle kancelárie správcu, ak veritelia
prejavia záujem sa s návrhom rozvrhu výťažku oboznámiť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K062638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Štefík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nerudova 6029/11, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1980
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/176/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/176/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Pavol Štefík, nar. 30.03.1980, trvale bytom Nerudova 6029/11,
917 02 Trnava, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci
konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa §
167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka: Pavol Štefík
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K062639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Nôta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Saliby 1130, 925 02 Horné Saliby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/155/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/155/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Vladimír Nôta, nar. 14.07.1980, trvale bytom Horné Saliby 1130, 925 02
Horné Saliby, štátny občan SR, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje

K062640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Pašáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zavretý kút 42/16, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/157/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/157/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Zuzana Pašáková, narodená 25.03.1964, trvale bytom Zavretý kút 42/16,
921 01 Piešťany, č.k.: 25OdK/157/2020 S1705, v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.

JUDr. Adam Puškár správca

K062641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihok Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezina 426 / 73, 908 43 Čáry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/240/2020 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/240/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná konkurzná podstata
Majetok
Súpisová
zložka číslo 1

Súpisová
zložka číslo 2

Súpisová
zložka číslo 3

Súpisová
zložka číslo 4

Zápis
do Súpisová
hodnota
súpisu
v mene €
Opis majetku
Deň zápisu Dôvod
4,35
zápisu
Pozemok parcelné číslo 2584/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 29 m², 12.08.2020 §
167h
umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 3034, pre katastrálne
ZKR
územie:
Čáry,
vo
výške
podielu
1/20
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1,45 m2)
Pozemok parcelné číslo 2584/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 586 m², 12.08.2020 §
167h 87,90
umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 3034, pre
ZKR
katastrálne
územie:
Čáry,
vo
výške
podielu
1/20
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 29,30 m2)
Pozemok parcelné číslo 2585/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 92 m², 12.08.2020 §
167h 13,80
umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 3034, pre katastrálne
ZKR
územie:
Čáry,
vo
výške
podielu
1/20
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 4,60 m2)
Pozemok parcelné číslo 2585/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 5 m², 12.08.2020 §
167h 0,75
umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 3034, pre katastrálne
ZKR
územie:
Čáry,
vo
výške
podielu
1/20
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,25 m2)

K062642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agszer Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stoličná 122 / 4, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/90/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/90/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Opätovné stanovenie hodnoty majetku zapísaného v Súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
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Slovenská konsolidačná, a.s. v zmysle ust. § 77 ods. 6 ZKR

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka: Róbert Agszer, nar. 02.02.1970, trvale bytom Stoličná 122/4,
925 23 Jelka, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 28OdK/90/2020, zverejnil dňa 24.06.2020
v Obchodnom vestníku č. 120/2020, Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s. Nakoľko došlo k vypracovaniu znaleckého posudku na určenie hodnoty všeobecnej podstaty, správca
zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so
záložným právom v 1.-5. poradí a pohľadávkou zapísanou v zozname pohľadávok pod č. 7 s novým
ohodnotením:

por.č. popis
1
2
3
4
5
6
7
8

LV

kat.úz. okres/Obec

Pozemok - parcela KN-C č. 1167/3 - záhrada
Pozemok - parcela KN-C č. 1167/4 - zastavané plochy a
nádvoria
Pozemok - parcela KN-C č. 1167/7 - zastavané plochy a
nádvoria
Pozemok - parcela KN-C č. 1167/8 - zastavané plochy a 1625 Jelka
nádvoria
stavba - rodinný dom súp.č. 122 postavená na parcele KNC č. 1167/7
stavba - garáž bez súp.č. postavená na parcele KN-C č.
1167/8
Pozemok - parcela KN-E č. 2883 - trvalý trávnatý porast
1766 Jelka
Pozemok - parcela KN-E č. 3192 - orná pôda
1768 Jelka

Galanta/Jelka

výmera
m2
2265

v spol.
podiel
1/1

súpisová
hodnota
35334,00 €

805

1/1

12558,00 €

170

1/1

2652,00 €

35

1/1

546,00 €

-

1/1

90 828,67 €

-

1/1

7549,,02 €

1/6
1/6

3,13 €
292,78 €

Galanta/Jelka 122
Galanta/Jelka 2662

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K062643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agszer Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stoličná 122 / 4, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/90/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/90/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Opätovné stanovenie hodnoty majetku zapísaného v Súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Trnava v zmysle ust. § 77 ods. 6 ZKR

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka: Róbert Agszer, nar. 02.02.1970, trvale bytom Stoličná 122/4,
925 23 Jelka, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 28OdK/90/2020, zverejnil dňa 24.06.2020
v Obchodnom vestníku č. 120/2020, Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s. Nakoľko došlo k vypracovaniu znaleckého posudku na určenie hodnoty všeobecnej podstaty, správca
zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad
Trnava so záložným právom v 6. poradí a pohľadávkou zapísanou v zozname pohľadávok pod č. 8
s novým ohodnotením:

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

kat.úz. okres/Obec

Pozemok - parcela KN-C č. 1167/3 - záhrada
Pozemok - parcela KN-C č. 1167/4 - zastavané plochy a
nádvoria
Pozemok - parcela KN-C č. 1167/7 - zastavané plochy a
nádvoria
Pozemok - parcela KN-C č. 1167/8 - zastavané plochy a 1625 Jelka
nádvoria
stavba - rodinný dom súp.č. 122 postavená na parcele KN-C
č. 1167/7
stavba - garáž bez súp.č. postavená na parcele KN-C č.
1167/8

Galanta/Jelka

Deň vydania: 17.08.2020

výmera
m2
2265

v spol.
podiel
1/1

súpisová
hodnota
35334,00 €

805

1/1

12558,00 €

170

1/1

2652,00 €

35

1/1

546,00 €

-

1/1

90 828,67 €

-

1/1

7549,,02 €

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K062644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrabcová Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1559/52B, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/131/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/131/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka: Dagmar Vrabcová nar. 28.06.1967, trvale bytom Štefánikova
1559/52B, 905 01 Senica, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/131/2020, týmto v
súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že zapísal
pohľadávku, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, do zoznamu pohľadávok
v nasledovnom rozsahu:
Veriteľ: Intrum Slovakia s.r.o.
Prihlásená suma: 2.389,85 EUR
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K062645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paló Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 918, 925 83 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/109/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/109/2020
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

200

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

V Obchodnom vestníku č. 88/2020, pod č. K036934, dňa 11.05.2020 zverejnené uznesenie, ktorým Okresný súd
Trnava vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Roman Paló, nar. 16.02.1986, 925 85 Neded 918, zastúpeného:
Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, kancelária CPP v Nitre (ďalej len
„dlžník“). Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 12.05.2020.
Okresný súd Trnava Uznesením zároveň zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Do funkcie správcu dlžníka ustanovil súd
Mgr. Janu Petrášovú Laiferovú so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany, zn. správcu S 1505 (ďalej len
„Správca“).
V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
úpadcu podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
V Piešťanoch, dňa 12.08.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
Konkurzný správca dlžníka Roman Paló

K062646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bublavý Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ducové 129, 922 21 Ducové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/153/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/153/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V Obchodnom vestníku č. 96/2020, pod č. K039789, zo dňa 21.05.2020 bolo zverejnené uznesenie, ktorým
Okresný súd Trnava vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Ivan Bublavý, nar. 21.03.1973, 922 21 Ducové 129,
podnikajúceho pod obchodným menom Ivan Bublavý, IČO: 41 297 415, s miestom podnikania 922 21 Ducové
129, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.02.2009, zastúpeného: Centrom právnej pomoci,
kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, kancelária CPP v Trnave (ďalej len „dlžník“). Účinky
vyhlásenia konkurzu nastali dňa 22.05.2020.
Okresný súd Trnava Uznesením zároveň zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Do funkcie správcu dlžníka ustanovil súd
Mgr. Janu Petrášovú Laiferovú so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany, zn. správcu S 1505 (ďalej len
„Správca“).
V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
úpadcu podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
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ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
V Piešťanoch, dňa 12.08.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
Konkurzný správca dlžníka Ivan Bublavý

K062647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Žubretovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 907, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/187/2020 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/187/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Štefan Dostál, správca dlžníka: Jozef Žubretovský, nar. 13.12.1985, trvale bytom 925 71 Trnovec nad
Váhom 907, 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 Dúbravy, katastrálne
územie Dúbravy, okres Detva a v obci Detva, katastrálne územie Detva, okres Detva, vo vlastníctve dlžníka
v podieloch uvedených na jednotlivých listoch vlastníctva.
Parcely sú v užívaní Urbárskej spoločnosti Dúbravy - Pozemkové spoločenstvo, so sídlom Dúbravy 67, 962 12
Dúbravy, IČO: 42 190 177 a sú zapísané na Listoch vlastníctva číslo: 2011, 3584, 1322, 2012, 1926, 1599, 1598
pre obec k.ú. Dúbravy a na Liste vlastníctva číslo 9843 pre obec a k.ú. Detva.
Por.č. 2
Súpisná položka majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; výmera: 1370m2; obec: Dúbravy; názov katastrálneho územia: Dúbravy; okres: Detva;
číslo LV: 1379; parcelné číslo: 106; register: „E“; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 5/54-in; štát: Slovensko.
Por.č. 3
Súpisná položka majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; výmera: 2662m2; obec: Dúbravy; názov katastrálneho územia: Dúbravy; okres: Detva;
číslo LV: 1425; parcelné číslo: 159/1; register: „E“; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/16-ina; štát: Slovensko.
Por.č. 4
Súpisná položka majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; výmera: 915m2; obec: Dúbravy; názov katastrálneho územia: Dúbravy; okres: Detva;
číslo LV: 1425; parcelné číslo: 159/2; register: „E“; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/16-ina; štát: Slovensko.
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Por.č. 5
Súpisná položka majetku: Pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera: 436m2; obec: Dúbravy; názov katastrálneho územia: Dúbravy; okres:
Detva; číslo LV: 1681; parcelné číslo: 336/2; register: „E“; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4-ina; štát: Slovensko.
Por.č. 6
Súpisná položka majetku: Pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera: 4260m2; obec: Dúbravy; názov katastrálneho územia: Dúbravy;
okres: Detva; číslo LV: 2008; parcelné číslo: 1395; register: C“; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3383/4260-in; štát:
Slovensko.
Por.č. 7
Súpisná položka majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; výmera: 21632; obec: Dúbravy; názov katastrálneho územia: Dúbravy; okres: Detva;
číslo LV: 2237; parcelné číslo: 1831; register: „C“; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1-ina; štát: Slovensko.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K062648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vretenička Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 1942 / 23, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1967
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/734/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/734/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Dušan Vretenička Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Mostná 1942/23, 972 51 Handlová IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 19.06.1967 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 38OdK/734/2019 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/734/2019
Iné zverejnenie: Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Crossdefault Management Group, k. s. ako správca dlžníka: Dušan Vretenička, nar. 19.06.1967, trvale bytom
Mostná 1942/23, 972 51 Handlová, v zmysle ust. § 167u zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa ust. § 167l ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení veriteľ (§ 166a a §
166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Bratislave, dňa 12.08.2020
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Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K062649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaťková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
5. apríla 190/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1952
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/239/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/239/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Emília Zaťková Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 5.
apríla 190/5, 957 04 Bánovce nad Bebravou IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 18.8.1952 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 40OdK/239/2020 S 1433
k sp. zn.: 40OdK/239/2020
Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka Emília Zaťková, nar. 18.8.1952, trvale bytom 5. apríla 190/5, 957 04
Bánovce nad Bebravou (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 a § 167p ods. 1 z. č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“), vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty dlžníka. Toto verejné 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.
A. Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
119/2020 dňa 23.06.2020 v spojení s oznámením o zmene súpisovej hodnoty majetku zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 148/2020 dňa 03.08.2020. Predmet predaja je ocenený v súlade so Znaleckým posudkom č. 3/2020
zo dňa 07.07.2020 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty poľnohospodárskej pôdy na parcele EKN č. 633/1, č.
633/101 a č. 750 vedených na LV č. 636, k. ú. Horňany. Predmet I. kola verejného ponukového konania tvorí:
Pozemok:
parcela registra “E” č. 633/1, druh: orná pôda, vo výmere 6.448 m2, v k.ú. Horňany, obec HORŃANY, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 636
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4.537,46
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.537,46 EUR
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Pozemok:
parcela registra “E” č. 633/101, druh: orná pôda, vo výmere 17 m2, v k.ú. Horňany, obec HORŃANY, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 636
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 10,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 10,00 EUR
Pozemok:
parcela registra “E” č. 750, druh: orná pôda, vo výmere 5.789 m2, v k.ú. Horňany, obec HORŃANY, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 636
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4.073,72
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.073,72 EUR
B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 40OdK/239/2020 – PONUKA NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Crossdefault
Management Group, k. s., Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka Renáty
Bartošovej. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 15 dní odo dňa nasledujúceho po
dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15.00
hod. v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Záväzná ponuka musí byť doručená správcovi včas osobne
alebo poštou. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale
osobou konajúcou na základe plnomocenstva, správca neprihliada.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby, fotokópiu preukazu totožnosti;
· pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac, podpis štatutárneho zástupcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra;
· pri fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
c. označenie majetku, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na
predaj,
d. vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje,
e. návrh kúpnej ceny v EUR,
f. doklad o tom, že záujemcom bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu,
g. číslo účtu, na ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu.

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

205

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu vedený vo FIO banka, a.s., IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326, VS: 402392020. Kópiu dokladu o
zložení zálohy na účet správcu je každý záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Neúspešným
záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového
zhodnotenia na účet uvedený záujemcom. Správca ako predávajúci je oprávnený uzavrieť s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.
D. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na predkladanie ponúk a po dohode a v čase dohodnutom so správcom na tel.
č.: 02/33889333, 0948/ 090 737, alebo e-mailom: office@crossdefault.sk.
E. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 10 dní odo
dňa otvorenia obálok. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie
záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si
vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí
záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia ponukového
konania a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, aby predložil správcovi podpísaný záväzný návrh
kúpnej zmluvy, a to v lehote do 10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu. V prípade, že záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca
zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v
určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v
prípade, ak všetky ponuky budú neprimerane nízke). V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky
ponuky správcom odmietnuté a správca ponukové konanie zruší. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky
odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
V Trenčíne, dňa 12.08.2020
Crossdefault Management Group, k.s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K062650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Dubec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 314/8, 972 11 Lazany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/53/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/53/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku,
že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
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končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Lukáš Dubec, nar. 25.10.1985, trvale bytom
Horná 314/8, 972 11 Lazany, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/53/2020, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K062651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Koziolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1478/128, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/451/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/451/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku,
že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Martina Koziolová, nar. 01.07.1973, trvale
bytom SNP 1478/128, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/451/2019, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K062652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hladká Miluša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cígeľ 276, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1954
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/338/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/338/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Miluša Hladká, rod. Mokrá, nar. 18.09.1954, trvale bytom 971 01 Cigeľ 276, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného
spisu v kancelárii správcu na adrese: Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, počas stránkových hodín v dňoch
pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne minimálne deň vopred, a
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to na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: +421 948 376 167, e-mailom: kancelaria@tpstrustees.sk

K062653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hladká Miluša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cígeľ 276, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1954
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/338/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/338/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Miluša Hladká, rod. Mokrá, nar. 18.09.1954, trvale bytom 971 01 Cigeľ 276, v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní, sp.zn. 38OdK/338/2020.
Číslo účtu je IBAN: SK22 1100 0000 0029 4807 7458, vedené v peňažnom ústave Tatra banka, a.s.
Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.:
38OdK/338/2020 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K062654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hladká Miluša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cígeľ 276, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1954
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/338/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/338/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Miluša Hladká, rod. Mokrá,
nar. 18.09.1954, trvale bytom 971 01 Cigeľ 276 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Trenčín, sp. zn.: 38OdK/338/2020, zo dňa 03.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the Miluša Hladká, maiden name: Mokrá, birth 18.09.1954, domicile 971 01 Cigeľ 276, Slovak
republic, (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Trenčín, No. 38OdK/338/2020 dated on 3rd of August 2020, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 152/2020 dňa 07.08.2020.
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Dňom 08.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Business Journal No. 152/2020 on 7th of
August 2020. Bankruptcy was declared on 8th of August 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „the BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the
bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a recovery proceedings. If the court receives during
the bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request on restructuring
by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Pred poľom
1652, 911 01 Trenčín, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – TPS Trustees k. s., Pred poľom 1652,
911 01 Trenčín, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku 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).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
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ods. 4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. 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).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can
be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all
other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name,
surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim
from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. 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).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. 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).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. 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).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
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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).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
20. 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 fulfil the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the matter will not be submitted to the court
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
TPS Trustees k. s. - správca konkurznej podstaty
TPS Trustees k. s. - trustee of the Bankrupt

K062655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HILKOVIČ, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Včelárska 1 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 328 570
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38R/1/2020 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/1/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Bustinová, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice, správca konkurznej
podstaty úpadcu: HILKOVIČ, s.r.o. v konkurze, so sídlom Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36 328 570, sp.
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zn. konania OS Trenčín: 38R/1/2020, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 27.10.2020
o 10:00 hod. na adrese MISSEN eventový a kultúrny salón, 914 43 Omšenie 628, Slovenská republika,
prezentácia prítomných veriteľov začína o 9:0 hod..

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a priebehu konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Hlasovanie o výmene správcu
Ukončenie schôdze

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z Obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc s osvedčeným podpisom splnomocniteľa, prípadne poverenie na zastupovanie
a doklad totožnosti.

JUDr. Mária Bustinová,
správca úpadcu: HILKOVIČ, s.r.o. v konkurze

K062656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HILKOVIČ, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Včelárska 1 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 328 570
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38R/1/2020 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/1/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Mária Bustinová, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice, správca konkurznej
podstaty úpadcu: HILKOVIČ, s.r.o. v konkurze, so sídlom Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36 328 570, sp. zn.
konania OS Trenčín: 38R/1/2020, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167l ods. 1 v spojení s § 28 ods.
3 ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:

Tarčová, s.r.o., IČO: 43 960 961, so sídlom Pri Šajbách 18, 831 06 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška por. číslo 1
Istina
Úroky
1 869,00
2 1250,00
3 1250,00

Úroky z omeškania

Konkurzy a reštrukturalizácie

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Deň vydania: 17.08.2020

Celková suma
869,00
1250,00
1250,00

JUDr. Mária Bustinová,
správca úpadcu: HILKOVIČ, s.r.o. v konkurze

K062657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Ďuríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Vestenice 233, 972 22 Horné Vestenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/195/2020 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/195/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu Martina Ďuríková, nar. 06.01.1979, trvale bytom 972 22 Horné Vestenice 233 končí. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Martina Ďuríková, nar. 06.01.1979, trvale bytom 972 22
Horné Vestenice 233 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K062658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Tománková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 966/2, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/278/2020 S1369
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38OdK/278/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 19.05.2020, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 29.06.2020 a zisťovania majetku správcom, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku,
že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Jana Tománková, nar. 08.10.1977, trvale
bytom Pribinova 966/2, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/278/2020, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K062659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chalmovský Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1308 / 45, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1964
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/730/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/730/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská
republika
NEHNUTEĽNOSTI
Popis Druh
Výmer Číslo Katastráln Číslo listu Spoluvlastníck Deň
Dôvo Zabezpečovaci Výška
Poradi Hodnot
pozemk a [m2] parcel e územie vlastníctv y
podiel zápisu
d
e právo
zabezpečene e
a
u
y
a
dlžníka
zápis
j
u
pohľadávky
pozemo Orná
749
692
Kolačno
763
1/1
28.04.202 Ust. § Záložné právo 12902,91
Prvé
1000€
k
pôda
0
167k
EUR
parcely
ZKR
reg. “E“
pozemo Orná
1340
1637 Kolačno
763
1/1
28.04.202 Ust. § Záložné právo 12902,91
Prvé
2300€
k
pôda
0
167k
EUR
parcely
ZKR
reg. “E“
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K062660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bališ Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/334/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/334/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Michal Bališ, nar. 1.6.1990, trvale bytom 971 01 Prievidza oznamuje veriteľom, že do
konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle správcu na ul.
Jilemnického 21 v Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné telefonicky na č. tel. 0903460299.
V Trenčíne, 12.8.2020
JUDr. Darina Válková, správca

K062661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bališ Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/334/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/334/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom Michal Bališ, nar. 1.6.1990, trvale bytom 971 01 Prievidza, že bankový účet, na
ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350,-€, je vedený v SLSP,
a.s. pob. Trenčín, IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dlžníka a číslo konkurzného
konania.

JUDr. Darina Válková
správca

K062662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bališ Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/334/2020 S167
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40OdK/334/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Michal Bališ, nar.
1.6.1990, trvale bytom 971 01 Prievidza, Slovenská republika, oznamujem, že bol na majetok dlžníka
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40dK/334//2020 zo dňa 31.7.2020 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č.151/2020 zo dňa 6.8.2020, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Michal
Bališ, born 1.6.1990, trvale bytom 971 01 Prievidza, Slovak republic my duty is to inform you, that District
Court in Trenčín, No. 40OdK/334//2020 on the 31 July 2020 and promulgated in the Commercial Bulletin
No.151/2020 dated 6 August 2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as
the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
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 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 už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, ktorý 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 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.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 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. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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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 report (§ 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 (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Trenčíne, dňa 12.8.2020/ In Trenčín, on 12/8/2020
JUDr. Darina Válková, správca/trustee

K062663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Francová rod. Strečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sverepec 532, 017 01 Sverepec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.8.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/320/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/320/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Erika Francová rod. Strečková nar. 29.8.1989 trvale bytom 017 01 Sverepec
532 v zmysle ust. § 85 ods.2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ust. § 8 ods.4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Stred 60/55 Považská
Bystrica v pracovných dňoch Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod,.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutuie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou
na adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo telefonicky na č.tel.: 042/4321663 resp. č. MT: 0915 871 028.

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K062664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrehor Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/934/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/934/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde v Trenčíne sp.zn. 38OdK/934/2019 dlžníka Vlastimil Hrehor, nar.
04.03.1966, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom správca oznamuje v zmysle § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
V Trenčíne, 12.08.2020
JUDr. Martina Válková, správca

K062665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haraga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 1933/45, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/332/2020 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/332/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
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(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Peter Haraga, nar.
05.10.1987, trvale bytom Mostná 1933/45, 972 51 Handlová, Slovenská republika oznamujem, že bol na
majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/332/2020-16 zo dňa 31.07.2020
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 151/2020 zo dňa 06.08.2020, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená
za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankrupt Peter Haraga, Date of Birth 5th of October 1987, address Mostná 1933/45, 972 51 Handlová,
Slovak Republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 38OdK/332/2020-16 on 31st of July
2020 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 151/2020 dated 6th August 2020 proclaimed bankruptcy
of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
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Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
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 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 už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
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 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
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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.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 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. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
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).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
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European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Trenčíne, dňa 12.08.2020/ In Trenčín, on 12ve of August 2020
JUDr. Martina Válková, správca/trustee

K062666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haraga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 1933/45, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/332/2020 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/332/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Peter Haraga, nar. 05.10.1987, trvale bytom Mostná 1933/45, 972 51 Handlová, oznamuje
veriteľom, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle
správcu na ul. Jilemnického 21 v Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné telefonicky na č. tel.
0904486687.
V Trenčíne, 12.08.2020
JUDr. Martina Válková, správca

K062667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haraga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 1933/45, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/332/2020 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/332/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom dlžníka Peter Haraga, nar. 05.10.1987, trvale bytom Mostná 1933/45, 972 51
Handlová, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať preddavok
na trovy konania, je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK68 0900 0000 0050 5714 7129. Ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky uveďte meno dlžníka a číslo
konkurzného konania.
JUDr. Martina Válková, správca

K062668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bača Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farná 311, 935 66 Farná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1971
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/158/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/158/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Ladislav Bača, nar. 03.09.1971, Farná 311, 935 66 Farná, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky veriteľa :
Řempo Vega, s.r.o., Skopalíkova 2354/47a, 767 07 Kroměříž, Česko, IČO: 25 384 686
Prihlásená suma pohľadávky celkom: 4.879,02 Eur

Správca v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň
zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

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

K062669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Drgoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choča 88, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/17/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: František Drgoňa, nar. 11.10.1970, bytom Choča 88,
951 76 Choča (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn.
32K/17/2016, týmto v súlade s § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, oznamuje vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to:
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

41
Peňažná pohľadávka
3.840,76
3.840,76

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu

1/1
30.04.2020, nedoplatok na zrážkach zo mzdy za
obdobie roka 2018, 2019 a 01-04/2020
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12.08.2020, neúspešné vymoženie a neúčelné ďalšie
vymáhanie pohľadávky
Drgoňová-DOROTKA s.r.o., IČO: 50 280 309, so
sídlom: 951 76 Tesárske Mlyňany 599
3.840,76 EUR
nedoplatok na zrážkach zo mzdy za obdobie roka
2018, 2019 a 01-04/2020

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar./IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)
Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

JUDr. Marek Piršel, správca

K062670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toráč Fridrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meštianska 2725/1, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/164/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/164/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OS Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 29OdK/164/2020 zo dňa 5.6.2020 konkurz na majetok
dlžníka : Fridrich Toráč, nar. 24.12.1975, bytom Meštianska 2725/1, 945 01 Komárno, podnikajúci pod
obchodným menom: Fridrich Toráč - Pojo, s miestom podnikania Meštianska 2725/1, 945 01 Komárno, IČO: 44
809 905, s ukončenou podnikateľkou činnosťou ku dňu 07.11.2019 a súčasne ustanovil do funkcie správcu:
JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky. Uznesenie OS
Nitra bolo zverejnené v OV č. 111/2020 dňa 11.6.2020.
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 3.2.2020 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, Vyjadrenia
dlžníka, ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu.
Na základe týchto skutočností, ustanovený správca, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR, týmto oznamujem v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Fridrich Toráč, nar. 24.12.1975, bytom
Meštianska 2725/1, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom: Fridrich Toráč - Pojo, s miestom
podnikania Meštianska 2725/1, 945 01 Komárno, IČO: 44 809 905, s ukončenou podnikateľkou činnosťou ku dňu
07.11.2019 k o n č í a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Fridrich Toráč, nar. 24.12.1975, bytom
Meštianska 2725/1, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom: Fridrich Toráč - Pojo, s miestom
podnikania Meštianska 2725/1, 945 01 Komárno, IČO: 44 809 905 s ukončenou podnikateľkou činnosťou ku dňu
07.11.2019, vedený Okresným súdom Nitra pod sp.zn. č.k. 29OdK/164/2020, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, z r u
šuje.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 12.8.2020

K062671
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

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

227

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

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/43/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ SZM : Iná majetková hodnota
Názov/Popis : Zrážky z odmeny úpadcu v rozsahu, v akom podliehajú exekúcii za 04/2020
Dôvod zapísania : Majetok patriaci do konkurznej podstaty
Stav : Speňažený
Súpisová hodnota : 51,20 €
Výška výťažku zo speňaženia : 51,20 €
Dátum speňaženia : 01.06.2020
Majetok sa nachádza na : Správcovský účet
Typ SZM : Iná majetková hodnota
Názov/Popis : Zrážky z odmeny úpadcu v rozsahu, v akom podliehajú exekúcii za 05/2020
Dôvod zapísania : Majetok patriaci do konkurznej podstaty
Stav : Speňažený
Súpisová hodnota : 51,20 €
Výška výťažku zo speňaženia : 51,20 €
Dátum speňaženia : 30.06.2020
Majetok sa nachádza na : Správcovský účet
JUDr. Jozef Majorán, správca

K062672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holková Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 296/18 296/18, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/77/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/77/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/77/2020-19 zo dňa 10.03.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok Ľudmila Holková, nar. 18.04.1946, trvale bytom Nábrežie 296/18, 942 01 Šurany. Zároveň som bola
uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 28OdK/77/2020-19 zo dňa 10.03.2020 ustanovená do funkcie správcu
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dlžníka (ďalej len „dlžník“).

Ako správca majetku dlžníka, Ľudmila Holková, nar. 18.04.1946, trvale bytom Nábrežie 296/18, 942 01 Šurany,
v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, oznamujem, že vylučujem súpisovú zložku majetku zo súpisu majetku všeobecnej
podstaty dlžníka nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť v ani v treťom kole verejného
ponukového konania a teda prestal podliehať konkurzu:

Pozemok
LV Pozemok
Katastrálne
Registra KN „E“ parcelné územie
č.
311 271/1
Vlkas
311 271/2

Vlkas

Obec Druh pozemku

Vlkas Trvalý
porast
Vlkas Trvalý
porast

Výmera
v m2

Štát Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

trávny 1511

SR

4/44

41,- Euro

trávny 1511

SR

4/44

41,- Euro

V Komárne, dňa 12.08.2020
JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K062673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacza Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 147 / 61, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/66/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/66/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/66/2020-20 zo dňa 09.03.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Michal Lacza, nar. 06.09.1979, bytom Nový rad 147/61, 946 55 Pribeta. Zároveň bola uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn. 28OdK/66/2020-20 zo dňa 09.03.2020 ustanovená do funkcie správcu dlžníka
(ďalej len „dlžník“) JUDr. Ľubomíra Beňová, správa S 1485, so sídlom Kancelárie Záhradnícka 10, 945 01
Komárno. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku zo dňa 16.03.2020. Účinky vyhlásenia
konkurzu nastali dňa 17.03.2020.

Ako správca majetku dlžníka, Michal Lacza, nar. 06.09.1979, bytom Nový rad 147/61, 946 55 Pribeta, v súlade
s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, oznamujem, že vylučujem súpisovú zložku majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
dlžníka nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť v ani v treťom kole verejného ponukového
konania a teda prestal podliehať konkurzu:

Iná majetková hodnota:
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Registrácia

Súpisová
hodnota
majetku
Majetkový podiel vo výške 100% na základnom imaní spoločnosti U&L, s. r. o., so sídlom Obchodný register Okresného 6640,- Euro
Nový rad 61, 94655 Pribeta, IČO: 44 176 309, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.
Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 28799/N
28799/N

K062674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakab Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 318 / 7, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/96/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/96/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27OdK/96/2020-17 zo dňa 27.03.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Attila Jakab, nar. 06.11.1976, trvale bytom Novozámocká cesta 318/7, 943 42 Gbelce. Zároveň
bola uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 27OdK/96/2020-17 zo dňa 27.03.2020 ustanovená do funkcie
správcu dlžníka (ďalej len „dlžník“) JUDr. Ľubomíra Beňová, správca S 185, so sídlom kancelárie Záhradnícka
10, Komárno. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku zo dňa 03.04.2020. Účinky
vyhlásenia konkurzu nastali dňa 04.04.2020.

Ako správca majetku dlžníka, Attila Jakab, nar. 06.11.1976, trvale bytom Novozámocká cesta 318/7, 943 42
Gbelce, v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, oznamujem, že vylučujem súpisovú zložku majetku zo súpisu majetku všeobecnej
podstaty dlžníka nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť v ani v treťom kole verejného
ponukového konania a teda prestal podliehať konkurzu:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:

Popis
Škoda Pick up

Výrobné číslo
VIN: TMBDEF200S5076103

Stav opotrebenia
NZ 364CU, nepojazdné

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
200,- Euro

K062675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 75, 943 65 Leľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1960
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/202/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/202/2020
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28OdK/202/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K062676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 75, 943 65 Leľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1960
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/202/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/202/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
oznamujeme, že bankový účet na ktorý možno skladať preddavok na trovy pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v Fio banka, a. s., číslo účtu/IBAN: SK94 8330 0000 0029 0131 5834. Preddavok na trovy možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania.
Insolvency Management Group, k. s., správca
JUDr. Dávid Matyšák, EMBA, LL.M., komplementár

K062677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 75, 943 65 Leľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1960
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/202/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/202/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka:
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Tibor Kovács, nar. 16.03.1960, trvale bytom Hlavná 75, 943 65 Leľa Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/202/2020 - 18, zo dňa 05.08.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje
konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20h of May 2015, as the
trustee of the debtor: Tibor Kovács, date of birth 16.03.1960, address Hlavná 75, 943 65 Leľa, our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Nitra., proc. no: 28OdK/202/2020 - 18 dated on 5th of
August 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2020 dňa 12.08.2020
Dňom 13.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 155/2020 on 12.08.2020.
Bankruptcy was declared on of 13.08.2020.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
Insolvency Management Group, k. s., so sídlom Géňa 56, 934 05 Levice, Slovenská republika. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. mája 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Insolvency Management
Group, k. s., trustee, with its seat of the office Géňa 56, 934 05 Levice, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
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claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.

K062678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filyóová rod. Čurgaiová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 694/15A 694/15A, 935 61 Hronovce - Vozokany nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/95/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/95/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 30OdK/95/2020-20 zo dňa 26.03.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok Iveta Filyóová, nar. 30.11.1975, trvale bytom Parková 694/15A, 935 61 Hronovce – Vozokany nad
Hronom. Zároveň bola uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/95/2020-20 zo dňa 26.03.2020
ustanovená do funkcie správcu dlžníka (ďalej len „dlžník“) JUDr. Ľubomíra Beňová, správca S 1485, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 10, 94501 Komárno.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Iveta Filyóová, nar. 30.11.1975, trvale bytom Parková 694/15A, 935 61
Hronovce – Vozokany nad Hronom, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem podľa ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, že dňa 12.08.2020 došlo k splneniu rozvrhu výťažku
majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate a teda oznamujem v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Iveta Filyóová, nar. 30.11.1975, trvale bytom
Parková 694/15A, 935 61 Hronovce – Vozokany nad Hronom zrušuje.
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K062679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SILVER SPED, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 90/24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 357 570
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/9/2018 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/9/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra - správca úpadcu SILVER SPED, s.r.o.,
IČO : 36 357 570, so sídlom Letná 90/24, 945 01 Komárno oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate v zmysle ust. § 96 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Správca rovnako oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s..
Poučenie: Zástupca veriteľov, veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do
30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu
alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu
určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň
nahliadnuť v kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné si
dohodnúť na tel. čísle: 037/6585182.
V Nitre, dňa 12.08.2020
Mgr. Veronika Vargová, správca úpadcu

K062680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARBEX, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalnická cesta 8, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 292 729
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/29/2017 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/29/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Nitra
Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra - správca úpadcu MARBEX, spol. s r.o.,
IČO: 36 292 729, so sídlom Kalnická cesta 8, 934 01 Levice oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate v zmysle ust. § 96 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov. Správca rovnako oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty veriteľa
Slovenská republika – Daňový úrad Nitra.
Poučenie: Zástupca veriteľov, veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do
30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu
alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu
určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň
nahliadnuť v kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné si
dohodnúť na tel. čísle: 037/6585182.
V Nitre, dňa 12.08.2020
Mgr. Veronika Vargová, správca úpadcu

K062681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Szépeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 86, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/165/2020 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/165/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

Súpisová
hodnota

P.č. Opis súpisovej zložky majetku
1.
2.

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres Galanta, obec Trstice, kat. úz. Trstice, zapísaná na LV č.
584 ako parc. reg. "C" evidovaná na katastrálnej mape: parc. č. 25/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 455 m2, 379 €
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/36- ina.
Rodinný dom nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okrese Galanta, obec Trstice, kat. úz. Trstice, zapísaný na LV č.
1 621 €
3079, súp. č. 188 postavený na parc. č. 25/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/18- ina.

V Nitre dňa 12.08.2020
Mgr. Peter Páll, správca

K062682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliašová Dominika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdomestice 72, 956 22 Tvrdomestice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1991
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/146/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/146/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Boženy
Němcovej 13, 949 01 Nitra, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Dominika
Eliašová, trvale bytom Tvrdomestice 72, 956 22 Tvrdomestice, nar. 18.08.1991 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien
a doplnkov, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty zverejňuje súpis všeobecnej podstaty Dlžníka:
Pozemky:
Dôvod zápisu
Dátum zápisu do Popis (druh Číslo
listu Kat.
do
súpisu
súpisu majetku pozemku)
vlastníctva
územie
majetku
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
1724
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
1724
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
1724
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
1724
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
1724
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
1764
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
Trvalý trávny
22.07.2020
1765
Bojná
ZKR
porast
§ 167h ods. 1
Trvalý trávny
22.07.2020
2494
Bojná
ZKR
porast
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
2494
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
2494
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
2494
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
2494
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
2494
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
Trvalý trávny
22.07.2020
2494
Bojná
ZKR
porast
§ 167h ods. 1
Lesný
22.07.2020
2495
Bojná
ZKR
pozemok
§ 167h ods. 1
Lesný
22.07.2020
2495
Bojná
ZKR
pozemok
§ 167h ods. 1
Lesný
22.07.2020
2495
Bojná
ZKR
pozemok
§ 167h ods. 1
Lesný
22.07.2020
2495
Bojná
ZKR
pozemok
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
2496
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
2496
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
22.07.2020
Orná pôda
2496
Bojná
ZKR
§ 167h ods. 1
Trvalý trávny
22.07.2020
2496
Bojná
ZKR
porast
§ 167h ods. 1
Lesný
22.07.2020
2497
Bojná
ZKR
pozemok
§ 167h ods. 1
Lesný
22.07.2020
2497
Bojná

Číslo
parcelyregister

Výmera
(m2)

Rozsah
spoluvlastníckeho
podielu Dlžníka

Súpisová
hodnota v €

745/1

737

1/56

52,64

745/2

730

1/56

52,14

1433

7625

1/56

544,00

1622/1

4588

1/56

327,71

1622/2

1149

1/56

82,07

1231/2

14746

1/112

526,64

2658

1590

1/112

56,78

1262

8991

1/112

321,10

1283

11719

1/112

418,53

1655/1

1109

1/112

39,60

1655/2

722

1/112

25,78

1656/1

1331

1/112

47,53

1657/1

993

1/112

35,46

2760/1

4214

1/112

150,50

2760/2

890

1/112

31,78

2834

2280

1/112

81,42

2981/6

1719

1/112

61,39

2987/1

701

1/112

25,03

1313

1493

1/448

13,33

1592/1

803

1/448

7,16

1592/2

970

1/448

8,66

2676

712

1/448

6,35

2906/1

934

1/448

8,33

2906/2

59

1/448

0,52
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2497

Bojná

2906/2

59

Deň vydania: 17.08.2020
1/448

0,52

V Nitre, dňa 22.07.2020
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K062683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macháliková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenec 426, 951 73 (t.č. Murániho 19, 94911 Nitra)
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/167/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/167/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Katarína Macháliková, nar.
25.01.1992, bytom Jelenec 426, 951 73 Jelenec, t. č. Murániho 19, 949 11 Nitra, Slovenská republika 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 12.08.2020 nebol zistený žiadny
majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 12.08.2020
JUDr. Milada Koukalová, správca

K062684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Szűcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1326/5, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/114/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/114/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

237

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

Vyhodnotenie 1. kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Tímea Szűcs, nar. 16.02.1982, bytom Nová 1326/5, 947 01 Hurbanovo,
spis. zn.: 30OdK/114/2020 vyhlásil 1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do
súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 143/2020 zo dňa 27.07.2020 pod číslom
K057958).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 22.07.2020 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 11.08.2020.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo Seat Alhambra
Komfort) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 12.08.2020
JUDr. Marek Ďuran, správca

K062685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Szűcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1326/5, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/114/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/114/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca
súlade s ust. §-u 167p ods.
„ZoKR“) vyhlasuje 2. kolo
zapísanej do súpisu majetku
pod. č. K056001).

dlžníka Tímea Szűcs, nar. 16.02.1982, bytom Nová 1326/5, 947 01 Hurbanovo, v
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len
verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci
všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 138/2020 zo dňa 20.07.2020

Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo SEAT ALHAMBRA KOMFORT;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1997;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Farba: modrá metalíza tmavá;
VIN: VSSZZZ7MZVV510343;
Palivo: nafta;
EČV: KN413EK;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 310 000 km), pojazdné na kratšie vzdialenosti, nevyhnutná
oprava motorovej časti (pretekajúca nafta a olej), potrebná výmena palivového čerpadla, výfuku, bŕzd,
skorodovaná a na viacerých miestach poškodená karoséria;
Evidenčný vlastník vozidla: manžel dlžníčky
Súpisová hodnota majetku: 650,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 30OdK/114/2020 – Seat „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 30OdK/114/2020 Tímea Szűcs – Seat - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 02.09.2020 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.

V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 03.09.2020 o 10.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.

V Nitre, dňa 12.08.2020
JUDr. Marek Ďuran, správca

K062686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Tamás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lél 817, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/156/2020 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/156/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v oddlžení konkurzom dlžníka Tamás Baláž, nar. 01.10.1990, bytom Veľký Lél 817, 946 12 Zlatná na
Ostrove, podnikajúci pod obchodným menom : Tamás Baláž, s miestom podnikania Veľký Lél 817, 946 12 Zlatná
na Ostrove, IČO: 45 925 755, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz končí
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Komárne dňa 13. 08 2020

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K062687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Szeder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 563/9, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.4.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/198/2020 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/198/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 03.08.2020, spisová značka 23OdK/198/2020-19 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Juraj Szeder, narodený 25.04.1988, bytom Hlavná 563/9, 946
14 Zemianska Olča, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 153/2020 dňa 10.08.2020 pod číslom K061039 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 11.08.2020.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje,
že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch
od 8:00 hod do 14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0948 017736.
V Nitre, dňa 11.08.2020

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K062688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Szeder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 563/9, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.4.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/198/2020 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/198/2020
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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Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 03.08.2020, spisová značka 23OdK/198/2020-19 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Juraj Szeder, narodený 25.04.1988, bytom Hlavná 563/9, 946
14 Zemianska Olča, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 153/2020 dňa 10.08.2020 pod číslom K061039 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 11.08.2020.
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje
účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN
SK36 7500 0000 0040 2226 6000, SWIFT: CEKOSKBX vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol 32122019.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
V Nitre, dňa 11.08.2020

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K062689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pneu Comp, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hrdinov 8 / 0, 940 54 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 696
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2018 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/3/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o neúspešnom 2. kole VPK
Dňa 23.7.2020 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. Oznámenie o 2. kole verejného ponukového konania
na majetok Úpadcu: Pneu Comp s.r.o. IČO 36527696, , Nám. Hrdinov 8 / 0, 94054 Nové Zámky zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 74/2019 dňa
15.04.2019 v znení aktualizácie zverejnenej v OV č. 230/2019 dňa 28.11.2019.
Lehota na doručovanie ponúk do verejného ponukového konania skončila dňa 6.08.2020. Dňa 11.08.2020
správca ponukové konanie vyhodnotil.
V lehote na doručovanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna ponuka. . Na základe
uvedeného preto správca vyhodnotil 2. kolo VPK za neúspešné“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši

K062690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lénárthová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Pial 147, 935 37 Horný Pial
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/12/2020 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o I. kole ponukového konania
Správca Mgr. Alexej Vašek, S 1567, so sídlom kancelárie: Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno, S1567, ako
správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Monika Lénárthová, nar. 02.09.1973, bytom 935 37
Horný Pial, podnikajúci pod obchodným menom Monika Lénárthová, s miestom podnikania Slovanská 37/19,
935 21 Tlmače, IČO: 51 026 813, sp.zn. 23OdK/12/2020, v zmysle ust. §167n ods. 1 druhá veta v spojení s
§167p ZKR oznamuje vyhlásenie prvého ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty dlžníka. Predmetom predaja je majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 155/2020 zo dňa 12.08.2020.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:
Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Levice, na liste vlastníctva č. 3, pre katastrálne územie Horný Pial, Obec Horný Pial,
Okres Levice, pozemok parcely registra “C“, parc.č. 40, záhrada vo výmere 636 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/1, Súpisová hodnota: 4.500,-€
Podmienky I. ponukového kola:
1. Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej
obálke poštou alebo osobne s výslovným označením „Neotvárať – ponuka - 23OdK/12/2020“.
2. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
3. Záujemca v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra
banka, a.s., číslo účtu / IBAN: SK24 1100 0000 0029 3427 9948, s uvedením Poznámky platby:
23OdK/12/2020. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné
meno, IČO a sídlo.
4. Záujemca je taktiež povinný zaslať správcovi na mail vasek@spravca.eu oznam o tom, že podal ponuku
s uvedením označenia čísla konania - 23OdK/12/2020 .
5. V podanej ponuke musí byť vyhlásenie záujemcu, že záujemca:
a. v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a podpisom na ponuke s
nimi prejavuje súhlas.
b. spĺňa všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola (napr. súhlasy štátnych orgánov, povolenia, oprávnenia, iné podmienky alebo
obmedzenia v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu ponukového kola),
c. súhlasí s pokutou vo výške ponúkanej ceny záujemcu za prevod predmetu ponukového kola v prípade, že
v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu, (ii) od ponuky odstúpi, alebo (iii) nespĺňa v čase prevodu predmetu
ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže
do ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
7. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny. Minimálna ponúknutá kúpna cena je
stanovená vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady.
8. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
9. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva so správcom.
Zložená záloha sa započítava na kúpnu cenu.
10. Ak záujemca:
a. v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu,
b. od ponuky odstúpi, alebo
c. nespĺňa v čase prevodu predmetu ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na
nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola,záloha zložená záujemcom v plnej výške
prepadá v prospech konkurznej podstaty ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej
ponúkať na predaj.
11. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
12. Všetky náklady súvisiace so zápisom prevodu predmetu ponukové kola na záujemcu vrátane akýchkoľvek
poplatkov hradí v plnej výške záujemca ako nadobúdateľ/kupujúci.
Mgr. Alexej Vašek, správca zn.: S1567

K062691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Pavlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Komárňanská 1368/84, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/202/2020 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/202/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Nina Dubecová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Vojtech Pavlík, nar.
05.05.1971, bytom Veľká Komárňanská 1368/84, 941 31 Dvory nad Žitavou, oznamuje účastníkom konania číslo
účtu pre účely popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 167l
ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK83 1111 0000 0016 2117 3005.
V Nitre dňa 12.08.2020
Mgr. Nina Dubecová, 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

244

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

K062692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Méhesová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2584/23, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/152/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/152/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 357 760
05
v celkovej výške 5.666,31 Eur, doručená dňa 11.08.2020
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Nitre, dňa 12.08.2020
JUDr. Milada Koukalová, správca

K062693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Köpencei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiezovce ., 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/155/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/155/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka:
Jozef Köpencei, nar. 04.04.1966, bytom Želiezovce, 937 01 Želiezovce, podnikajúci pod obch. menom:
Jozef Köpencei JK – Mont, s miestom podnikania Želiezovce, 937 01 Želiezovce, IČO: 40 923 134, (ďalej aj
ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením ust. §-u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri
preskúmaní pomerov Dlžníka podľa ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je
možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca dlžníka oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR platí, že: správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 12.08.2020
JUDr. Andrea Pállová, správca

K062694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 803/23, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/164/2020 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/164/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K062695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hruškár Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Fesztyho 2433 / 25, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1965
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/226/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/226/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Norbert Hruškár, nar. 02.08.1965, bytom Fesztyho 25, 947 01
Hurbanovo, týmto 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 neuskuteční skôr, jako uplynie základna príhlasovacia lehota,
a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia
uskutečnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením
tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

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

K062696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biháriová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Fullu 2526 / 27, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1971
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/149/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/149/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Renáta Biháriová, nar. 07.05.1971, Ľ. Fullu 2526/27, 955 01
Topoľčany, týmto 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 neuskuteční skôr, jako uplynie základna príhlasovacia lehota,
a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia
uskutečnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 143/2020 zo dňa
27.07.2020; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

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

K062697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Erik Končok, správca úpadcu TENA OIL a.s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, Martin 036 01, IČO: 52 392
651, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky
prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava, IČO: 35 709 332
Pohľadávka č. 78/GP1 - prihlásená suma: 287,40 EUR
Pohľadávka č. 78/GP2 - prihlásená suma: 287,40 EUR

V Žiline, dňa 12.08.2020

JUDr. Erik Končok, správca

K062698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr. Erik Končok, správca úpadcu TENA OIL a.s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, Martin 036 01, IČO: 52 392
651, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: PejMaz, s.r.o., so sídlom E.Bohúňa 2099/44, 034 01 Ružomberok, IČO: 50 988 921
Pohľadávka č. 79/PM1 - prihlásená suma: 1236,00 EUR

V Žiline, dňa 12.08.2020

JUDr. Erik Končok, správca

K062699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Droppa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Kríž 249, 032 11 SVätý Kríž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1972
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/58/2020 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/58/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 3OdK/58/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Peter
Droppa, nar.12.12.1972, Svätý Kríž 249, 032 11 Svätý Kríž (ďalej len „Dlžník“). Týmto uznesením bol súčasne
ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: BMK Konkurz,k.s., A.Kmeťa 19, 010 01 Žilina (ďalej len
„Správca“). Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že bol zistený nasledovný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na
majetok dlžníka:
LV 881
číslo parcely
2260/15
2260/16
2260/18
2260/20
2260/22
2260/24

druh pozemku
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast

výmera v m2
21733
543596
4374
8043
32211
7837

podiel
1/693
1/693
1/693
1/693
1/693
1/693
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LV 737
číslo parcely
2889/15
2889/16
2889/17
2889/18
2889/19
2889/20
2889/21
2889/22
2889/23
2889/24
2889/25
2889/26
2889/27
2889/28
2889/29
2889/30
2889/35
2889/36
2889/37
2889/38
2889/39
2889/40
2889/41
2889/42
2889/43
2889/44
2889/45
2889/46
2889/47
2889/48
2889/51
2889/52
2889/53
2889/55
2889/56
2889/57
2889/64
2260/30
2260/32
2260/33
LV 1437
číslo parcely
2886/36
2886/41
2260/28
2260/31
LV 1367
číslo parcely
1169/4
2886/16
2886/17
2886/20
2886/21
2886/24
2886/25
2886/28
2886/29
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druh pozemku
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
zst.plochy
tr.trávn.porast
ost.plocha
tr.trávn.porast
zst.plochy
tr.trávn.porast
ost.plocha
tr.trávn.porast
ost.plocha
tr.trávn.porast
ost.plocha
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
ost.plocha
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
ost.plocha
tr.trávn.porast
ost.plocha
zst.plochy
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
ost.plocha
tr.trávn.porast
ost.plocha
ost.plocha
zst.plochy
tr.trávn.porast
ost.plocha
tr.trávn.porast
zst.plochy
zst.plochy
zst.plochy
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast

výmera v m2
1061
20
9
654
171
610
89
406
124
676
209
791
134
666
1034
1181
202
499
1075
951
193
432
128
133
776
825
129
292
30
1106
45
51
161
56
105
112
94
11251
94420
5835

podiel
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840
1/840

druh pozemku
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
ost.plocha
ost.plocha

výmera v m2
200
30
102
342

podiel
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500

druh pozemku
ost.plocha
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast

výmera v m2
168
45
136
179
55
200
263
303
302

podiel
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
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2886/32
2886/33
2886/38
2886/39
2886/43
2886/44
2886/47
2886/48
2886/50
2886/53
2886/57
2886/60
2886/62
2886/73
2894/8
2894/9
2894/10
2894/11
2894/12
2894/13
2894/14
2894/15
2894/16
2896/1
2896/43
2260/61
2260/62
2260/63
2260/64
2260/71
2260/72
2260/81
2260/82
2260/101
2260/102
2260/103
2260/104
2260/111
2260/112

LV 427
číslo parcely
2260/2
2260/6
2260/9
2260/12

LV 961
číslo parcely
2886/5
2886/6
2886/7
2886/8
2886/9
2886/10
2886/13
2886/14
2886/15

Konkurzy a reštrukturalizácie

tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha

druh pozemku
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast

druh pozemku
zst.plochy
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
zst.plochy
tr.trávn.porast
ost.plocha
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
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224
184
165
177
221
260
238
273
1359
113
32
34
33
127
70
74
419
419
419
289
128
25
243
247
149
2164
1948
31
37
2217
33
7098
87
11377
13333
2081
2195
10482
2076

23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500

výmera v m2
13336
259311
2510
19298

podiel
23/13500
23/13500
23/13500
23/13500

výmera v m 2
44
74
644
67
777
152
562
541
428

podiel
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
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2886/18
2886/19
2886/22
2886/23
2886/26
2886/27
2886/30
2886/31
2886/34
2886/35
2886/37
2886/40
2886/42
2886/45
2886/46
2886/49
2886/51
2886/52
2886/54
2886/55
2886/56
2886/58
2886/59
2886/61
2886/74
2260/25
2260/26
2260/27
2260/29
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tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
ost.plocha
zst.plochy
zst.plochy
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast
tr.trávn.porast

396
333
308
222
185
213
303
287
277
171
18
296
262
187
227
170
179
64
84
101
7
48
46
117
16
14132
308997
3292
3537
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89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208
89/62208

Súpisová hodnota celého majetku je 300 ,- eur
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov Dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenie, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
Dlžníka, ich predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na
trovy šetrení.

K062700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cyprich Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 0, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/25/2020 S1317
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Okresný súd Žilina
3OdK/25/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Roman Cyprich, nar. 09.10.1980, trvale bytom Staškov, 023 53 Staškov, do 16.05.2017
podnikajúci pod obchodným menom Roman Cyprich, s miestom podnikania Staškov 516, 023 53 Staškov, IČO:
46 303 332, korešpondenčná adresa: Raková 574, 023 51 Raková som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil,
že dlžník Roman Cyprich nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje a v súlade s § 167v
ods. 4 ZKR zaniká funkcia správcu.
Mgr. Lubomír Kadura
správca

K062701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kokyová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 628, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/94/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/94/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 2OdK/94/2020 zo dňa 28. 04. 2020 zverejneným dňa 05. 05. 2020
v Obchodnom vestníku č. 85/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená za
správcu dlžníka Anna Kokyová, nar. 20. 05. 1988, trvale bytom Hlavná 628, 032 61 Važec, podnikajúca pod
obchodným menom Anna Kokyová, s miestom podnikania Mlynská 230/5, 059 16 Hranovnica, IČO: 51 767
198, zastúpená Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Správca počas výkonu svojej funkcie vykonal súčinnosť za účelom zistenia majetku Dlžníka, ktorého existenciu
overil aj zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu a z písomného vyjadrenia
Dlžníka zo dňa 15. 05. 2020, zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR. Správca zistil, že
Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý nepodlieha konkurzu v súlade s ust. § 166i ZKR a vyzval veriteľov výzvou
zverejnenou dňa 01. 07. 2020 v Obchodnom vestníku 125/2020 na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie
šetrenie majetku dlžníka. Na výzvu správcu v 15-dňovej lehote od zverejnenia výzvy ani po jej márnom uplynutí
nereagoval žiadny veriteľ a nezložil zálohu na ďalšie šetrenie majetku.
V súlade s ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Anna Kokyová, nar. 20. 05.
1988, trvale bytom Hlavná 628, 032 61 Važec, podnikajúca pod obchodným menom Anna Kokyová,
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s miestom podnikania Mlynská 230/5, 059 16 Hranovnica, IČO: 51 767 198 končí.
V Martine dňa 12. 08. 2020

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K062702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Mackovčák - Smart invest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 1115, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 757 731
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/28/2009 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/28/2009
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Žilina č. k. 1K/28/2009-254 zo dňa 25.01.2012, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 21/2012 dňa 31.01.2012, bola do funkcie správcu na majetok úpadcu Pavol Mackovčák - Smart invest,
Májová 1115, 022 01 Čadca, IČO: 40 757 731 (ďalej ako "úpadca") ustanovená Mgr. Andreu Šperkovú, so sídlom
kancelárie Ul. Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca (pôvodne so sídlom kancelárie Palárikova 76, 022 01 Čadca)
(ďalej ako "správca").
V zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca
oznamuje, že na základe súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa 24.07.2020 vylučuje zo súpisu majetku
nasledovný majetok, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 64B/2010 pod značkou K002281:

Položka č. 4 - Iná majetková hodnota
Obchodný podiel spoločnosti Smart invest, spol. s r.o., Májová 1099, 022 01 Čadca, IČO: 36368105, vo
výške 100% obchodného imania spoločnosti; register: Obchodný register SR Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.
č.: 18172/L
Súpisová hodnota majetku: neuvedené

Položka č. 5 - Iná majetková hodnota
Obchodný podiel spoločnosti Meresieff, s.r.o., Májová 1099, 022 01 Čadca, IČO: 35754486, vo výške 34%
obchodného imania spoločnosti; register: Obchodný register SR Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 14894/L
Súpisová hodnota majetku: neuvedené

Položka č. 6 - Iná majetková hodnota
Obchodný podiel spoločnosti Spiritus Liquer, s.r.o., Májová 1099, 022 01 Čadca, IČO: 36368105, vo výške
39,1% obchodného imania spoločnosti; register: Obchodný register SR Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.:
10011/L
Súpisová hodnota majetku: neuvedené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Andrea Šperková
Správca úpadcu

K062703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litovelská 871 / 0, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 463
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2012 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu – EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Litovelská 871,
024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO : 36 395 463
(ďalej ako „Úpadca“)

sp. zn. súdu : 3K/14/2012
Dátum a čas konania : 08.07.2020
Miesto konania : Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, hlasovanie per rollam

Prítomní:
1. RoLo, s.r.o., Hlavná 12/69, Streženice, 020 01 Púchov, IČO : 36 317 845 v zast. JUDr. Martin Burian, (ďalej len
ako „RoLo“), hlasujúci písomne podľa § 38 ods. 3 zákona č.7/2005 Z.z.
2. BIKY – MARKETING, s.r.o., Štúrova 1, 010 01 Žilina, IČO : 36 008 486 v zast. JUDr. Martin Burian, (ďalej len
ako „BIKY-MARKETING“), hlasujúci písomne podľa § 38 ods. 3 zákona č.7/2005 Z.z.
3. SIRS - Investment, s.r.o., Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO : 36 417 289 v zast. Mgr. Miroslava Šufáková
(ďalej len ako „SIRS - Investment“), hlasujúci písomne podľa § 38 ods. 3 zákona č.7/2005 Z.z.

Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu - udelení/neudelení súhlasu s konečným rozvrhom výťažku zo
všeobecnej podstaty
3. Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie
Správca otvoril zasadnutie veriteľského výboru a skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko
sú prítomní traja členovia päťčlenného veriteľského výboru, a to aj s odkazom na ustanovenie § 38 ods.3 zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“).
Správca skonštatoval, že žiadosť správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 05.06.2020 - súhlasu s konečným
rozvrhom výťažku zo všeobecnej podstaty, bola všetkým členom veriteľského výboru doručená mailom.
Správca s odkazom na § 38 ods. 3 ZKR požiadal všetkých členov veriteľského výboru o zaslanie písomného
hlasovania za účelom prijatia uznesenia veriteľského výboru pre udelenie/neudelenie súhlasu s konečným
rozvrhom výťažku zo všeobecnej podstaty podľa § 101 ods. 1 ZKR, (ďalej spolu len ako „konečný rozvrh“).

2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu - udelení / neudelení súhlasu s konečným rozvrhom výťažku
zo všeobecnej podstaty
Na základe uvedených skutočností dal správca hlasovať o prijatí uznesenia veriteľského výboru v nasledovnom
znení :
Veriteľský výbor udeľuje správcovi Úpadcu Mgr. Michalovi Mihovi súhlas s konečným rozvrhom výťažku
zo všeobecnej podstaty zo dňa 05.06.2020.
Výsledok hlasovania veriteľského výboru:
RoLo ZA
BIKY-MARKETING ZA
SIRS - Investment ZA
Veriteľský výbor prijal v súlade s § 38 ods. 3 ZKR, § 82 ZKR a § 101 ods. 1 ZKR uznesenie o udelení súhlasu
správcovi s konečným rozvrhom výťažku zo všeobecnej podstaty všeobecnej podstaty nasledovne :
Veriteľský výbor udeľuje správcovi Úpadcu Mgr. Michalovi Mihovi súhlas s konečným rozvrhom výťažku
zo všeobecnej podstaty zo dňa 05.06.2020.

3. Záver
Správca ukončil zasadnutie veriteľského výboru s tým, že ďalšie zasadnutie veriteľského výboru sa bude konať
podľa potreby.
V Žiline dňa 08.07.2020

....................................................................
Mgr. Michal Miho, správca
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K062704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Trnka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krasňany 148, 013 03 Krasňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/105/2020 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/105/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Michal Miho, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. František Trnka, nar. 15.02.1966, bytom Krasňany
148, 013 03 Krasňany oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením Okresného súdu Žilina zo
dňa 01.06.2020 v konaní č. 2OdK/105/2020, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 05.06.2020, pod č. OV
107/2020 sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR u k o n č u j e.
1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K tomu záveru správca
konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Žilina zo dňa 01.06.2020, ktorým
vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze
(ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky
podľa ust. § 167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Mgr. Michal Miho, správca

K062705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejka Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš ---, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1986
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/415/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/415/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Boulevard Haussman 1, 750 09 Paríž, Francúzsko, IČO: 542 097902

Zástupca:
Advokátska kancelária JUDr. Marek Czompoly s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, IČO: 47 234 547
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Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
2 514,44 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
29.07.2020

JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K062706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goral Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Turček 237, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1964
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/134/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/134/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Ján Goral, narodený: 27.07.1964, bytom: Dolný Turček 237,
038 48 Turček, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 7OdK/134/2019 zo dňa
14.05.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 96/2019 zo dňa 21.05.2019, vyhlasuje podľa ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka
zaradeného do všeobecnej podstaty:

Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo Alfa Romeo 145
Rok výroby: 1997
Evidenčné číslo: TR 540AK
VIN: ZAR93000002146736
Stav: nepojazdné, vhodné na súčiastky
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 400 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 18.7.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.: 7OdK/134/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská
a poradenská k.s., Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu s telefonickým kontaktom: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho
orgánu; telefonický kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 71342019, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä náklady spojené so zápisom zmeny v
evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte).
7) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec alebo manželka, so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
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zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Úspešný záujemca je povinný zabezpečiť zmenu zápisu vozidla v evidencii motorových vozidiel vedenej
príslušným dopravným inšpektorátom do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy, inak má správca právo od zmluvy
odstúpiť a záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
12) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K062707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Nezval
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 1097 / 2, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1975
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/161/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/161/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ DRAŽBY

v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoDD“)

Dražobník:

Obchodné meno:
So sídlom:

LEGES Recovery k.s.
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

47 982 586

Zapísaná v registri:

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

Za spoločnosť:

Mgr. Ján Jagoš, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

Martin Nezval, rod. Nezval
bytom Timravy 1097/2, 036 01 Martin - Podháj
nar. 14.08.1975
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r. č. xxxxxx/xxxx

Navrhovateľ dražby:

Obchodné meno:
So sídlom:

LEGES Recovery k.s.
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

47 982 586

Zapísaná v registri:

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

Za spoločnosť:

Mgr. Ján Jagoš, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

Martin Nezval, rod. Nezval
bytom Timravy 1097/2, 036 01 Martin - Podháj
nar. 14.08.1975
r. č. xxxxxx/xxxx

Dátum konania dražby:

16.09.2020

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod.

Miesto konania dražby:
22, 974 01 Banská Bystrica

Notársky úrad Banská Bystrica, JUDr. Zora Belková, notár, Na Troskách

Poradové číslo kola dražby:

1. kolo dražby

Predmet dražby:

Stavby:
Štát,
Obec,
Spoluvl. podiel
Kat. územie, Ulica, Orientačné č. vchodu
5187 SR, Martin, Martin, Timravy, 2
1/1

Postavená na pozemku parc. č.

Popis stavby

Súp. č. LV č.

3529/ 8

Obyt. dom , Timravy 2

1097
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Pozemky:
Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

LV č.

3529/ 8

zastavaná plocha a nádvorie

465

5187

Štát,
Obec,
Spoluvl. podiel
Kat. územie
SR, Martin, Martin
2973/122000

Popis predmetu dražby:

Byt č. 30 v bytovom dome súp. Č. 1097 v k. ú. Martin:

Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, má jeden vstup, jeden výťah, jedno podzemné podlažie,
kde sú pivnice a spoločné miestnosti, má päť nadzemných podlaží, kde sú umiestnené bytové jednotky, po osem
na podlaží. Dom bol v r. 2018 zateplený, boli vybudované lodžie, modernizovaný výťah, napojený je na verejné
rozvody IS vody, elektriny, kanalizácie, vykurovanie je ústredné vyregulované, základy sú betónové základové
pásy, obvodové nosné steny sú murované hr. 40 cm, vonkajšie omietky na báze umelých látok, vnútorné vápenné
hladké, stropy železobetónové s rovným podhľadom, schodisko železobetónové s povrchom z liateho terazza, na
chodbách je liate terazzo, strecha je plochá, krytina strechy asfaltová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného
plechu, okná na schodiskách a v PP plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom. Dom je
udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené.
Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodisko,
vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a
bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, vodovodné, teplonosné, elektrické, kanalizačné,
telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt
umiestnený.
Byt č. 30 na 4. poschodí je jednoizbový s príslušenstvom: chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC a pivnica v suteréne
domu, byt má lodžiu. Byt má zrekonštruovanú kuchyňu, modernizované vybavenie, napojený je na vodovodnú,
elektrickú, kanalizačnú a teplonosnú prípojku, domový telefón, káblovú TV, vykurovanie je ústredné, radiátory
oceľové rebrové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla, rozvody studenej a teplej vody. Podlahy sú
laminátové, v kúpeľni s WC, chodbe a na lodžii je keramická dlažba. Okná sú plastové so žalúziami, dvere na
báze dreva plné. Na stenách a stropoch sú hladké omietky. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka s nerezový
drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, elektrický sporák s rúrou, keramický obklad stien pri linke.
Bytové jadro je murované, kde sa nachádza oceľová vaňa, keramické umývadlo, nerezové pákové batérie,
splachovací záchod ,kombi", keramický obklad stien. Byt je trvalo obývaný, udržiavaný. S vlastníctvom bytu je
spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Bytový dom v ktorom je
ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1961. Vzhľadom na vek, vykonané zateplenie, stavebnotechnický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 100 rokov.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
2
Poznámka:
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.120EX92/18-21 (EÚ
Ružomberok, Nám. A. Hlinku 54 - súdny exekútor JUDr. Jaromír Pavlík) na bytč.30/4.p., vch.č.2, podiel
2973/122000 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domus.č.1097 a pozemku parc.č.3529/8, č. P
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112/2018 vz 930/18, zápis vykonaný dňa 09.04.2018.

ČASŤ C: ŤARCHY
ZÁLOŽNÉ PRÁVO ZO ZÁKONA č. 182/93 Z.z. NA BYT A NEBYTOVÉ PRIESTORY V PROSPECH
SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV 'TIMRAVY 2' VECNÉ BREMENO: PRÁVO VSTUPU A PRÍSTUPU PRE
MESTO MARTIN K TECHNOLOG. ZARIADENIU DOMOVEJ VÝMENÍKOVEJ STANICE TÚV, ÚK A
MANIPULÁCIE V NEJ ZA ÚČELOM PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV.
Vecné bremeno podľa § 69 zákona č.610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách spočívajúce v zriaďovaní,
prevádzkovaní, stavaní vedenia verejných sietí, práve vstupu za účelom zriaďovania, prevádzkovania, opráv a
údržby vedení v prospech GAYA, s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 23 B,03601 Martin,IČO:36 430 307 na bytový
dom súp.č.1097 na pozemok registra C KN 3529/8-č.Z 1686/12-návrh na záznam vecného bremena-vz 1250/12.
87
Záložné právo č.ZZ1 k ÚZ č.023/4006/09SU na byt č.30/4.p., V:2,podiel 2973/122000 na spoločných častiach,
zariadeniach bytového domu s.č.1097 a pozemku parc.č.3529/8 v prospech :OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova
5,813 54 Bratislava,IČO:31318916-V 4533/09 zo dňa 29.12.2009-vz 2478/09, č.V 4760/09 vz 231/10

Exekučné záložné právo č.120EX 92/18-22 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
Byt č.30,4.p.,vchod 2,podiel 2973/122000 na spoločných častiach a zariad. domu súp.č.1097 a pozemku reg. C
KN3529/8 - EÚ Ružomberok, Nám. A. Hlinku 54,034 01 Ružomberok, súdny exekútor JUDr. Jaromír Pavlíkč.Z1347/2018,zápis vykonaný dňa 12.10.2018-vz 3219/18.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Meno znalca:

Ing. Ján Greguš, ev. č. 914437

Znalecký posudok:

94/2020

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

18.06.2020

Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

40 100,00 EUR

Najnižšie podanie:

40 100,00 EUR

Minimálne prihodenie:

500,00 EUR

Výška dražobnej zábezpeky:

3 000,00 EUR

Preukázanie totožnosti účastníka dražby:
Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať svoju
totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby, a to:
a. účastník dražby - fyzická osoba je povinná preukázať sa platným preukazom totožnosti.
b. účastník dražby - právnická osoba je povinná predložiť výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby preukázať sa platným preukazom totožnosti.
V prípade ak je účastník dražby zastúpený na základe plnomocenstva, splnomocnená osoba je povinná predložiť
aj písomné plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi nie staršie ako 15 dní.

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť
a. v hotovosti k rukám dražobníka v deň konania dražby v mieste konania dražby alebo
b. na bankový účet dražobníka vedený vo FIO banke, a.s., č. účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180,
pod variabilným symbolom 14081975, správa pre prijímateľa: "Nezval-1OdK/161/2018-dražba" pričom
účastník dražby je povinný preukázať dražobníkovi pripísanie sumy dražobnej zábezpeky na účet
dražobníka najneskôr do otvorenia dražby dňa 16.09.2020 do 09:00 hod.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Do otvorenia dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Potvrdenie zrealizovaní prevodu finančných prostriedkov na bankový účet dražobníka; Doklad o vklade hotovosti
na bankový účet dražobníka;

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného
odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr do 10 dní od skončenia dražby alebo od
upustenia od dražby.

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny
dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak.

Obhliadka predmetu dražby:
1. obhliadka: 02.09.2020 od 09:00 do 10:00 hod.
2. obhliadka: 03.09.2020 od 09:00 do 10:00 hod.

Organizačné pokyny:
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Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby a poskytnutie bližších informácií o predmete dražby môžu dražobníka
kontaktovať na t.č. 0940/845 434 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: recovery@leges.sk.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
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 byt, dom alebo inú nehnuteľnosť, zašle dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby jedno vyhotovenie
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnému
okresnému úradu.
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa
podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby,
bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
Odovzdanie predmetu dražby sa uskutoční po doplatení ceny dosiahnutej vydražením v termíne stanovenom na
základe dohody medzi dražobníkom a vydražiteľom.
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.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania
predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s
predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a
zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
Notársky úrad Banská Bystrica, JUDr. Zora Belková, notár, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

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

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr
do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa na dražbu s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné
vo výške 3,32 EUR.

V Banskej Bystrici dňa 12.08.2020

LEGES Recovery k.s.,
správca konkurznej podstaty úpadcu
Martin Nezval
za spoločnosť: Mgr. Ján Jagoš
komplementár

K062708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Macek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliník nad Váhom 301, 014 01 Bytča - Hliník nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1963
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/207/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/207/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania
V súlade s § 167n) ods. 1 , § 167p) ods. 1 a § 167 s) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zákon " ) správca dňa 31. 7.
2020 vyhlásil v OV č. 147/2020 tretie kolo ponukového konania na predaj podielu dlžníka na spoločnej
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nehnuteľnosti menšej hodnoty , ktorý podlieha konkurzu ( ďalej len „ predmet ponukového konania“ ). Predmet
ponukového konania bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 182/2019 dňa 20. 9. 2019 ako súpis majetku
všeobecnej podstaty pod súpisovými zložkami majetku č. 2 – 37. Posledným dňom lehoty na podávanie ponúk bol
deň 11. 8. 2020 .
V súlade s podmienkami 3. kola ponukového konania správca konštatuje, že úspešným záujemcom na kúpu
predmetu ponukového konania je p. Marian Mikuš , ktorý ponúkol za speňažovaný súbor majetku najvyššiu kúpnu
cenu vo výške 101,00 EUR a splnil všetky podmienky 3. kola ponukového konania na speňažovanie majetku
dlžníka ako jeden súbor majetku.
Správca týmto vyzýva oprávnené osoby, aby v zmysle § 167 r) zákona uplatnili svoje právo vykúpiť speňažovaný
súbor majetku z konkurznej podstaty v lehote a za podmienok stanovených v zákone .

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

K062709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Dundeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Hrboltová 24, 034 01 Rybárpole, Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2014/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Janka Dundeková, nar.: 15.12.1963, bytom: Nová Hrboltová 24, Rybárpole, Ružomberok, najmä podľa
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., týmto oznamujem, že som po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísala dňa 06.08.2020 do zoznamu pohľadávok nasledovnú
pohľadávku veriteľa:
- SR – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, doručená dňa
04.08.2020, celková prihlásená suma pohľadávok por. č. 3 predstavuje 150 EUR.
V Žiline dňa 06.08.2020
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K062710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Mojžiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrický rad 234/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/218/2020 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/218/2020
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2OdK/218/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 31.03.2020, pod č. k. 2OdK/218/2020
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Štefan Mojžiš, nar. 29. 05. 1960, trvale
bytom Bystrický rad 234/1, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese Trpín 21, 962 44 Trpín, obchodné
meno – Štefan Mojžiš, s miestom podnikania Bystrický rad 234/1, 960 01 Zvolen, IČO - 10929576 (ďalej ako
„Dlžník“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
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.„
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Štefan Mojžiš, nar. 29. 05. 1960, trvale bytom
Bystrický rad 234/1, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese Trpín 21, 962 44 Trpín, obchodné meno –
Štefan Mojžiš, s miestom podnikania Bystrický rad 234/1, 960 01 Zvolen, IČO - 10929576, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Lučenci, dňa 11.08.2020
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K062711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOKWOOD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1115 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 165 444
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Okresný súd Banská Bystrica, uznesením zo dňa 02.04.2020, sp. zn. 2K/3/2020, vyhlásil na majetok dlžníka:
LOKWOOD s.r.o., so sídlom: 960 01 Zvolen, Jesenského 1115, IČO: 46 165 444, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 20267/S (ďalej v texte aj „úpadca“), konkurz a našu
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spoločnosť ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 69/2020, deň vydania 08.04.2020.

Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie uvedenej
tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu pohľadávok.

DLŽNÍK

LOKWOOD s.r.o.
veriteľ:
JF spol. s r.o.
Záhradná 4
962 12 Detva
IČO: 36620009
05.08.2020
05.08.2020
nie
Prihlásená suma - Celková suma
50,40 €
Istina: 50,40 €
Úroky z omeškania: 0,00 €
Náklady z uplatnenia: 0,00 €

Veriteľ

Prihláška č. 1 zo dňa 05.08.2020 doručená dňa
Pohľadávka zapísaná do zoznamu dňa
Zabezpečenie
p. č. pohľadávky jedného veriteľa
1

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K062712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanesová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. S. Timravy 112/10, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1963
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/177/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/177/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Soňa_Hanesová Sídlo/ Bydlisko dlžníka/Úpadcu: B.
S. Timravy 10/112, 985 52 Divín IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 24.01.1963 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu : 4OdK/177/2020 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/177/2020
Iné zverejnenie: Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Crossdefault Management Group, k. s. ako správca dlžníka: Soňa_Hanesová, nar. 24.01.1963, trvale bytom B.
S. Timravy 10/112, 985 52 Divín, v zmysle ust. § 167u zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa ust. § 167l ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení veriteľ (§ 166a a §
166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Bratislave, dňa 12.08.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K062713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Vereš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 31, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/703/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/703/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Druh podania: Vylúčenie majetku zo súpisovej zložky

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Dominik Vereš, nar. 01.03.1996, trvale bytom Horná
Lehota 31, 976 81 Horná Lehota - Podbrezová, podnikajúci pod obchodným menom: Dominik Vereš, s miestom
podnikania Horná Lehota 31, 976 81 Horná Lehota, IČO: 50 702 882 (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4OdK/703/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167p
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v
Obchodnom vestníku vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu, a to:

Číslo súpisovej zložky
2
Súpisová hodnota v €
250,00
Hodnota (trhová) v €
50,00
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka,
veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
27.09.2019, majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
SUBARU LEGACY, Typ: OUTBACK 2.0 D,
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
vin: JF1BRDLZ4AG008215, ev. č. SA 007 DA
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Predné Halny 2, Brezno
r. výr. 2010, nepojazdné, len na náhradné diely karoséria a podvozkové diely, Motor
poškodený po havárií
( zlomená kľuka a zadreté ojnice, blok poškodený), kabeláž a
palubovka s budíkmi nie sú v aute, bez kolies, približný stav tachometra: cca 80 000 km,
bez STK, EK
.

JUDr. Jana Živická, správca

K062714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikovíny Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/362/2020 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/362/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, správca dlžníka Peter
Mikovíny, nar. 14.03.1974, bytom Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog, podnikajúci pod obchodným menom
Peter Mikovíny, s miestom podnikania Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog, IČO: 41 614 691 oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii na adrese: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská
Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00. Žiadosti na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle:
0901 919 180, emailom: vaculcikova@agbr.sk.

V Banskej Bystrici, 12.08.2020
Mgr. Martina Klačanová, správca dlžníka

K062715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikovíny Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/362/2020 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/362/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925, správca dlžníka: Peter
Mikovíny, nar. 14.03.1974, bytom Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog, podnikajúci pod obchodným menom
Peter Mikovíny, s miestom podnikania Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog, IČO: 41 614 691, v súlade s ust.
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§ 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
veriteľom, že preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu
pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK09 0900
0000 0051 5610 6330, VS: 53622020, do poznámky prosím uviesť „konkurz Peter Mikovíny“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

V Banskej Bystrici, 12.08.2020
Mgr. Martina Klačanová, správca

K062716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikovíny Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/362/2020 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/362/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka Peter Mikovíny,
nar. 14.03.1974, bytom Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog, podnikajúci pod obchodným menom Peter
Mikovíny, s miestom podnikania Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog, IČO: 41 614 691, ďalej len „úpadca“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 5OdK/362/2020-12 zo dňa 06.08.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of Peter Mikovíny, date of birth 14.03.1974, address: Ši Horná 1376/6, 976 52 Čierny
Balog, Slovakia, self-employed person under trade name Peter Mikovíny, seated at Horná 1376/6, 976 52
Čierny Balog, Slovakia, identification number 41 614 691, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform
that with the resolution of the District Court Banská Bystrica No. 5OdK/362/2020-12 dated of 6th of August 2020
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2020 dňa
12.08.2020. Dňom 13.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was Publisher Journal 155/2020 on 12nd of August 2020.
Bankruptcy was declared of 13th of August 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:
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1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Martina Klačanová, Nám. Štefana Moysesa 30/2,
974 01, Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – Mgr. Martina Klačanová, Nám.
Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
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appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.

V Banskej Bystrici, dňa 12.08.2020
In Banská Bystrica, on 12nd of August 2020
Mgr. Martina Klačanová, správca konkurznej podstaty
Mgr. Martina Klačanová ,trustee

K062717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Berki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 576/32, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/275/2020 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/275/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
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konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ján Berki, nar. 27.12.1988, trvale bytom Rázusova 576/32, 976 67 Závadka nad Hronom
v zmysle ust. § 167v ods.2 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 sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K062718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1220/2019 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1220/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v konkuznom konaní vedenom na majetok dlžníka : Ján
Oláh, nar. 18. 07. 1966, trvale bytom Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen, obchodné meno - Ján Oláh, s miestom
podnikania Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen, IČO - 50238001 týmto oznamuje, že v súlade s § 167p ods. 2)
zákona č. 7/2005 z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty osobné motorové vozidlo ŠKODA FELICIA COMBI, VIN : TMBEFF6531X332300, EČ ZV
749 AN.
Uvedený majetok dlžníka bol zapísaný do všeobecnej podstaty a zverejnený v Obchodnom vestníku č.
65/2020 zo dňa 02.04.2020.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 12.08.2020

K062719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Fajčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuboriečka 4, 991 02 Ľuboriečka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1094/2019 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1094/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Anna Fajčíková, nar. 17. 09. 1956, trvale bytom Ľuboriečka 4, 991 02 Ľuboriečka, č. k.
2OdK/1094/2019 týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v súlade s § 167u ods. 1) Z.z. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 12.08.2020

K062720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klibáni Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hrbkom 195 / 11, 976 97 Nemecká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/284/2020 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/284/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/284/2020-12 zo 6.5.2020 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Ivan Klibáni, nar. 30.10.1981, trvale bytom Pod Hrbkom 195/11, 976 97 Nemecká,
korešpondenčná adresa Fučíkova 1, 977 01 Brezno. Zároveň súd ustanovil do funkcie správcu dlžníka JUDr.
Jána Čipku, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S 514. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 90/2020 dňa 13.5.2020. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa
14.5.2020.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ivan Klibáni, nar. 30.10.1981, trvale bytom Pod Hrbkom 195/11, 976 97
Nemecká, korešpondenčná adresa Fučíkova 1, 977 01 Brezno oznamujem, že som zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ivan Klibáni, nar. 30.10.1981, trvale
bytom Pod Hrbkom 195/11, 976 97 Nemecká, korešpondenčná adresa Fučíkova 1, 977 01 Brezno, zrušuje.

V Hnúšti, 12. augusta 2020

JUDr. Ján Čipka, správca

K062721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 832/66, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/302/2020 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/302/2020
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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Mgr. Vladimír Vanko, správca v konkurze na majetok dlžníka - Roman Oláh, nar. 18. 04. 1990, trvale bytom
Štúrova 832/66, 962 12 Detva, týmto oznamuje, že konkurz sa podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši, 12.08.2020
Mgr. Vladimír Vanko, správca

K062722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Mojžiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrický rad 234/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/218/2020 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/218/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Štefan Mojžiš, nar. 29. 05. 1960, trvale bytom Bystrický rad 234/1, 960 01 Zvolen, na
korešpondenčnej adrese Trpín 21, 962 44 Trpín, obchodné meno – Štefan Mojžiš, s miestom podnikania
Bystrický rad 234/1, 960 01 Zvolen, IČO - 10929576, oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167 l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola do Zoznamu pohľadávok
zapísaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa: Wüstenrot poisťovňa, a. s.,
IČO: 31 383 408, Karadžičova 17, Bratislava, pohľadávka je zapísaná do zoznamu pohľadávok
všeobecnej podstaty pod č. 14 vo výške 254,43 €.
V Lučenci, dňa 11.08.2020
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K062723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remeselník Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 415, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/304/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/304/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Vladimír Remeselník, nar. 01 . 09. 1953,
trvale bytom Kriváň 415, 962 04 Kriváň, podnikajúci pod obchodným menom: Vladimír Remeselník - Propenta, s
miestom podnikania: Kriváň 415, 962 04 Kriváň, IČO: 10918833, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nepokryje náklady konkurzu.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K062724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Suja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 905/12, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/374/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/374/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Dana Žlnková so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, správca dlžníka: Marian Suja, nar. 30.10.1967,
trvale bytom A. Hlinku 905/15, 962 12 Detva týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 04.08.2020 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava. V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K062725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HAMA s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 055 760
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K78/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K78/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty - ÚPRAVA
KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, správca úpadcu
HAMA, s.r.o. "v konkurze", so sídlom: Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 760 v konkurze
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod. sp. zn.: 4K78/2016 upravuje návrh konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 152/2020 zo dňa 7.8.2020 v osobe veriteľa
č. 14 nasledovne:
druh príjmu
preplatok z ročného zúčtovania
Výťažok zo speňaženia pohľadávok
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

výška výťažku (Eur)
434,82
42 272,82
1 659,70

SPOLU

44 367,34 €

Výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predstavuje spolu 44.367,34 eur (slovom:
Štyridsaťštyritisíc tristošesťdesiatsedem eur a tridsaťštyri centov).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma výťažku určená na rozdelenie medzi veriteľov predstavuje 26.201,50 eur (slovom: Dvadsaťšesťtisíc
dvestojeden eur a päťdesiat centov).

por.
č.

Veriteľ

1

ATRO s.r.o.

2

HA-UZ market, s.r.o.

3

Hanes Martin

4

Hollóši, s.r.o.

5

Mesto Banská Bystrica

6

Mucha Ján

7

8

9

10

11

12

13

14

Slovenská konsolidačná, a.s.
(predtým: Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave)
Slovenská konsolidačná, a.s.
(predtým: SR - Daňový úrad Banská
Bystrica)

IČO
36
047
244
36
011
282
46
007
491
313
271

35
776
005
35
776
005
36
Union zdravotná poisťovňa, a.s
284
831
35
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
937
a.s.
874
31
Sika Slovensko, spol. s.r.o.
359
710
35
MC - Bauchemie, spol. s.r.o.
760
737
17
RAMIRENT spol. s.r.o.
321
848
Slovenská konsolidačná, a.s.
35
(predtým: SR - Daňový úrad Banská 776
Bystrica)
005

Sídlo

Konečná zistená suma
pohľadávky, ktorá sa uspokojuje
týmto rozvrhom (Eur)

Rudlovská cesta 64, 974 11
Banská Bystrica

Suma určená na
uspokojenie (Eur)

29 740,31 € 7 949,44

Štrková 94 010 01 Žilina

5 167,97 € 1 381,37

Tulská 105, Banská Bystrica

21 373,98 € 0,00

Svätoplukova 7769/20, 960
01 Zvolen

12 225,85 € 3 267,91

Československej armády 26,
974 01 Banská Bystrica
Tatranská 103, 974 01
Banská Bystrica

16,20 € 4,33
5 154,65 € 0,00

Cintorínska 21, 814 99
Bratislava

8 252,02 € 2 205,72

Cintorínska 21, 814 99
Bratislava

11 950,45 € 3 194,30

Bajkalská 29/A, 821 08
Bratislava

1 313,63 € 351,13

Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava

1 032,87 € 276,08

Rybničná 38/E, Bratislava

13 295,93 € 3 553,94

Diaľničná cesta 18, 903 01
Senec

11 707,49 € 3 129,36

Opletalova 65, 841 07
Bratislava

3 220,14 € 860,73

Cintorínska 21, 814 99
Bratislava

101,74 € 27,19
124 553,23

26 201,50

V B. Bystrici, dňa 12.8.2020
KP recovery, k.s.

K062726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Görgei Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kaloša 22, 982 52 Kaloša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1969
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/368/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/368/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ladislav Görgei Sídlo/ Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 22
Kaloša, 982 52 Nižná Kaloša IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06. 07. 1969 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu: 4OdK/368/2020 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/368/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na
adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.
V Bratislave, dňa 12.08.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K062727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Görgei Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kaloša 22, 982 52 Kaloša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1969
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/368/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/368/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ladislav Görgei Sídlo/ Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 22
Kaloša, 982 52 Nižná Kaloša IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06. 07. 1969 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu: 4OdK/368/2020 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/368/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 12.08.2020
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Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K062728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FamilyPharm, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Divadelná 4, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 489 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2014 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu:

3K/13/2014

Spisová značka správcovského spisu:

3K/13/2014 S1540

Úpadca:
„úpadca“)

FamilyPharm, s.r.o., so sídlom Divadelná 4, 960 01 Zvolen, IČO: 45 489 386 (ďalej len

Dátum:

12.08.2020

Miesto :

J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica

Otvorenie: 11:00 hod.
Zoznam prítomných:
1. JUDr. Marian Pataj (ďalej len „správca“)
2. z konkurzných veriteľov:
· MED-ART spol. s r.o., so sídlom Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, IČO: 34 113 924 (ďalej len jako
„MED-ART spol. s r.o.“), zastúpená Mgr. Petrou Belkovou,
· TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982
(ďalej len ako „TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.“), zastúpená JUDr. Janou Chylkovou,
· Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomáčikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len jako
„Slovenská sporiteľňa, a.s.“), zastúpená JUDr. Zuzanou Hlavko Gallasovou.
Program schôdze:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Udelenie záväzného pokynu správcovi
4. Záver.
Opis priebehu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 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. Otvorenie schôdze
Správca úpadcu otvoril zasadnutie veriteľského výboru o 11.00 hod. tak, ako bolo zvolané oznámením správcu
zverejneným v Obchodnom vestníku SR č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020. Správca mohol konštatovať, že na
zasadnutí veriteľského výboru boli v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) prítomní všetci členovia
veriteľského výboru, ktorí využili možnosť hlasovať písomnou formou tak, že správcovi pred začiatkom zasadnutia
veriteľského výboru zaslali svoje písomné stanoviská a ich hlasovanie. Na základe uvedeného preto Správca
skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru je v zmysle § 38 ods. 2 uznášaniaschopné.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca si preštudoval všetky doručené hlasovania členov veriteľského výboru a vyhodnotil ich nasledovne.
Na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru o voľbe predsedu veriteľského výboru správca
konštatuje, že výsledky hlasovania boli nasledovné:
·

za zvolenie predsedu veriteľského výboru: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982 do funkcie predsedu veriteľského výboru hlasovali nasledovní
členovia veriteľského výboru s príslušným počtom hlasov:

Člen veriteľského výboru
MED-ART spol. s r.o., Hornočermánska 4, 949 014 Nitra, IČO: 31 113 924
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, Banská Bystrica 974 01

Počet hlasov
1
1
1

Za
Za
Za
Za

Proti
-

Súčet hlasov členov veriteľského výboru hlasujúcich za zvolenie spoločnosti TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. do
funkcie predsedu veriteľského výboru dosiahol 3 hlasy, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov
veriteľského výboru.
Proti zvoleniu veriteľa TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. do funkcie predsedu veriteľského výboru nehlasoval nik
z prítomných členov veriteľského výboru.
Na základe súčtu hlasov hlasujúcich členov veriteľského výboru prijal veriteľský výbor nasledovné
Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru, a to spoločnosť
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, Banská Bystrica 974 01.“
3. Udelenie záväzného pokynu správcovi
Predmetom tohto bodu programu zasadnutia veriteľského výboru bolo udelenie záväzného pokynu súvisiaceho so
speňažením majetku úpadcu. Správca členom veriteľského výboru ešte pred uskutočnením zasadnutia zaslal
návrhy uznesení, ktoré mali byť prijaté počas zasadnutia veriteľského výboru na naštudovanie.
Na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru o udelení záväzného pokynu správca konštatuje,
že výsledky hlasovania boli nasledovné:
·

za prijatie Uznesenia č. 2 v súlade s návrhom zaslaným veriteľom zo strany správcu hlasovali nasledovní
členovia veriteľského výboru s príslušným počtom hlasov:

Člen veriteľského výboru
MED-ART spol. s r.o., Hornočermánska 4, 949 014 Nitra, IČO: 31 113 924
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, Banská Bystrica 974 01

Počet hlasov
1
1
1

Za
Za
Za
Za

Proti
-

Súčet hlasov členov veriteľského výboru hlasujúcich za prijatie Uznesenia č. 2 v súlade s návrhom správcu
dosiahol 3 hlasy, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
Proti prijatiu Uznesenia č. 2 nehlasoval žiadny člen veriteľského výboru.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe súčtu hlasov hlasujúcich členov veriteľského výboru prijal veriteľský výbor nasledovné
Uznesenie č. 2:
„Zasadnutie veriteľského výboru udeľuje správcovi JUDr. Mariánovi Patajovi, so sídlom správcovskej
kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísanému v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1540 (ďalej len „správca“) záväzný pokyn ako postupovať pri
speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu vyhláseného na majetok Úpadcu, ktorý bol zaradený do
súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu tak, že správca speňaží pohľadávky evidované pod súpisovými
číslami 2, 3, 5, 6 a 8 formou verejného ponukového konania v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/20005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za nasledovných podmienok:
·
·
·
·

oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku najneskôr 15 dní pred
začatím lehoty na predkladanie ponúk,
lehota na predkladanie ponúk je 30 dní odo dňa uvedeného v oznámení o ponukovom konaní ako
deň začatia ponukového konania,
záujemcovia v ponukovom konaní nebudú povinní vopred zaplatiť zálohu na odplatu za
postúpenie pohľadávok,
pohľadávky sa budú speňažovať samostatne,

- záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať
·

presné označenie záujemcu o postúpenie pohľadávky úpadcu:
A. pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby.
B. pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného registra alebo
iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra;
C. pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 3 mesiace,

·

označenie pohľadávky úpadcu, na ktorú sa ponuka vzťahuje,

·

ponuku odplaty za pohľadávku v eurách a spôsob úhrady odplaty,

·

čestné vyhlásenie o tom, že záujemca:
A.
B.
C.
·
·

·
·
·
·

nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
súhlasí s podmienkami ponukového konania,
súhlasí s návrhom zmluvy o postúpení pohľadávky,
záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk,
záväzná ponuka musí byť doručená v lehote na podávanie ponúk stanovenej správcom v
uverejnenom ozname o podmienkach ponukového konania na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ 3K/13/2014 – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
POHĽADÁVKA - NEOTVÁRAŤ“. Včas doručené záväzné ponuky na adresu kancelárie správca
označí dátumom doručenia a poradovým číslom,
na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. V prípade ak nebude záväzná
ponuka doručená včas, taká ponuka je neplatná (táto informácia bude súčasťou oznámenia
o ponukovom konaní zverejnenom v Obchodnom vestníku),
otváranie obálok sa uskutoční do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk
správcovi,
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi predsedovi veriteľského výboru do 7 dní
odo dňa otvárania obálok so záväznými ponukami,
vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční do 20 dní odo dňa oznámenia výsledkov
ponukového konania predsedovi veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru má právo
odmietnuť predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu (táto
informácia bude súčasťou oznámenia o ponukovom konaní zverejnenom v Obchodnom vestníku),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca písomne oznámi výsledok ponukového konania úspešnému záujemcovi do 7 dní odo dňa
odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany predsedu veriteľského výboru,
správca uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o postúpení pohľadávky do 20 dní odo dňa
doručenia odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky, pričom odplata musí byť zaplatená najneskôr pri
uzatvorení zmluvy o postúpení pohľadávky. Bez odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky predsedom
veriteľského výboru správca nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávky
so žiadnym záujemcom,
na základe tohto záväzného pokynu je správca oprávnený zorganizovať najviac 3 kolá
ponukového konania,
v prípade neúspešnosti 3.kola ponukového konania správca požiada predsedu veriteľského
výboru o nový záväzný pokyn.“

Na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru o udelení záväzného pokynu, týkajúceho sa
vylúčenia súpisových zložiek majetku správca konštatuje, že výsledky hlasovania boli nasledovné:
·

za prijatie Uznesenia č. 3 v súlade s návrhom zaslaným veriteľom zo strany správcu hlasovali nasledovní
členovia veriteľského výboru s príslušným počtom hlasov:

Člen veriteľského výboru
MED-ART spol. s r.o., Hornočermánska 4, 949 014 Nitra, IČO: 31 113 924
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, Banská Bystrica 974 01

Počet hlasov
1
1
1

Za
Za
Za
Za

Proti
-

Súčet hlasov členov veriteľského výboru hlasujúcich za prijatie Uznesenia č. 3 v súlade s návrhom správcu
dosiahol 3 hlasy, teda nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
Proti prijatiu Uznesenia č. 3 nehlasoval žiadny člen veriteľského výboru.
Na základe súčtu hlasov hlasujúcich členov veriteľského výboru prijal veriteľský výbor nasledovné
Uznesenie č. 3:
„Správcovi je udelený súhlas s vylúčením majetku Úpadcu zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty,
ktorý je zapísaný pod súpisovými číslami 1, 4, 7, a 9, nakoľko jeho speňaženie by bolo neúčelné z dôvodu,
že náklady na jeho speňaženie by s najväčšou pravdepodobnosťou prevýšili možný získaný výťažok.“
4. Záver
Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru Správca zasadnutie schôdze
veriteľov ukončil o 10:30 hod.
V Banskej Bystrici, dňa 12.08.2020
JUDr. Marian Pataj
správca
Príloha: Prezenčná listina zo dňa 12.08.2020
Zápisnica o hlasovaní zo dňa 12.08.2020

K062729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Valocká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1889/27, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1976
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/966/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/966/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca vylučuje nižšie uvedenú súpisovú zložku zo súpisu všeobecnej podstaty:
·

osobný automobil PEUGEOT 206, rok výroby 2000, havarovaný, súpisová hodnota 1.000,- Eur.

Dôvod vylúčenia: Zapísanú zložku súpisu všeobecnej podstaty sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní, čím podľa § 167p ods. 2 ZKR, prestáva podliehať konkurzu.
Deň vylúčenia: 12.08.2020
JUDr. Mário Keleti, správca

K062730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Ďuricová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 308, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/217/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/217/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
vypracovaný v zmysle ust. 167j zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
dlžník: Marcela Ďuricová, s miestom podnikania Krivec 308, 962 05 Hriňová, IČO: 44167695
spisová značka: 4OdK/217/2020 S 1241
Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
·
·

pohľadávka z účtu vo výške 731,95 Eur,
preddavok okresného súdu 500,- Eur.

JUDr. Mário Keleti, správca

K062731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 429/22, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/40/2020 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/40/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
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2OdK/40/2020
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty Mgr. Zuzana Miklošková, ustanovená za správcu dlžníka: Darina Horváthová, nar.
19.11.1953, trvale bytom: Hronská 429/22, 976 46 Valaská ( Uznesenie sp. zn. 2OdK/40/2020 zo dňa
31.01.2020, konkurz vyhlásený v OV č. 25/2020 dňa 06.02.2020 na základe vykonaných šetrení v zmysle ust.
§166i ZKR zistil u dlžníka nasledovný majetok:
Por. okres: obec:

1.

k.ú.

LV

parcelné
podiel hodnota
č.

druh stavby

bytový dom
súpisné číslo: 429
poschodie: 2. P, vchod 22
Byt.č.:7
popis bytu: jednoizbový byt nachádzajúci sa na
Brezno Valaská Valaská
1776
2103 prízemí obytného domu. Jedná sa o starý byt, ako
aj bytovú jednotku, ktorý je v pôvodnom stave, v
byte doposiaľ nebolo nič rekonštruované. Byt je v
súčasnosti v dezolátnom stave.
podiel na spoločných prietoroch a zariadeniach
2800/67400

1/1

dátum
zápisu

dôvod
zápisu

§ 167h
14 970,92€ 09.04.2020 ods.1
ZKR

Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení zistil, že vyššie uvedená nehnuteľnosť je
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Darina Horváthová a Jozef Horváth.
Zo šetrení správcu, ako aj zo zoznamu dlžníka vyplýva, že k predmetnému nehnuteľnému majetku si dlžník
uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle ust. § 166 d ods. 2 ZKR ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou
hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu. V prípade
bezpodielového spoluvlastníctva má každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia.
V zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti
pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek
veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu
dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ
povinný nahradiť náklady speňaženia.
Správca konkurznej podstaty v zmysle ust. § 167o ods. 1 odhadom určil hodnotu podielu na nehnuteľnosti na 14
970,92,- Eur
Vzhľadom na uvedené správca konkurznej podstaty má za to, že vyššie uvedený nehnuteľný majetok dlžníka
nemožno v konkurze speňažiť, nakoľko by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Správca konkurznej podstaty týmto informuje veriteľov, že v konkurznej podstate sa nenachádza dostatok
finančných prostriedkov na vypracovanie znaleckého posudku.
V prípade, ak má niektorí z veriteľov dlžníka za to, že hodnota nehnuteľnosti je vyššia, môže správcovi
konkurznej podstaty predložiť znalecký posudok ohľadne hodnoty tejto nehnuteľnosti alebo zložiť
preddavok na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 500,- Eur a to v lehote dvoch mesiacov od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Mgr. Zuzana Miklošková - správca
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K062732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bulla Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé trhovisko 1150 / 16, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1968
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/249/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/249/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, zn.: S1590 správca konkurznej podstaty
dlžníka: Štefan Bulla, nar. 26. 12. 1968, trvale bytom Malé Trhovisko_1150 / 16, 96901_Banská Štiavnica,
podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Bulla, s miestom podnikania Malé Trhovisko_1150 / 16,
96901_Banská Štiavnica, IČO: 40043461, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia všeobecnej podstaty.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K062733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sekera Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janova Lehota 307, 966 81 Janova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1982
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/170/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/170/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1590, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ľudovít Sekera, nar. 25.07.1982, bytom Slobody 434/96, 966 81 Žarnovica, sp. zn. 5OdK/170/2020
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty
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K062734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 552/30, 976 68 Heľpa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1987
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/359/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/359/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Peter Harvan, nar. 17.05.1987, bytom
Farská 552/30, 976 68 Heľpa, podnikajúci pod obchodným menom Peter Harvan, s miestom podnikania
Farská 552/30, 976 68 Heľpa, IČO: 46 728 643, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZKR“), zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN:
SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§ 167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K062735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 552/30, 976 68 Heľpa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1987
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/359/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/359/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Peter Harvan, nar. 17.05.1987, bytom
Farská 552/30, 976 68 Heľpa, podnikajúci pod obchodným menom Peter Harvan, s miestom podnikania
Farská 552/30, 976 68 Heľpa, IČO: 46 728 643 týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského
spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 5OdK/359/2020 S1719 nahliadať v kancelárii správcu Kukučínova 6571, 960
01 Zvolen, Slovenská republika, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 do 11:30 hod. a od 13:00
do 15:00 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 905 596
644 alebo prostredníctvom e-mailu na zvolen@gbkr.sk. Samotné nahliadanie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K062736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 552/30, 976 68 Heľpa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1987
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/359/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/359/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Peter Harvan, nar. 17.05.1987, bytom Farská 552/30, 976 68 Heľpa, podnikajúci pod obchodným
menom Peter Harvan, s miestom podnikania Farská 552/30, 976 68 Heľpa, IČO: 46 728 643 (ďalej len
„Dlžník“), Vám oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/359/2020 zo dňa
06.08.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a za správcu ustanovil G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, Slovenská
republika.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor: Peter Harvan, date of birth: 17.05.1987, residency at Farská 552/30, 976 68 Heľpa,
doing business under a trade name: Peter Harvan, place of business: Farská 552/30, 976 68 Heľpa, IČO:
46 728 643, Slovak republic (hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the
District Court Banská Bystrica, proc. no: 5OdK/359/2020 dated as on 6th of AUGUST 2020 the bankruptcy
procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.
s. residency of the office at Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, Slovak republic, mark of trustee S1719 was
appointed.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 13.08.2020.
The bankruptcy proceedings came into effect on 13th of AUGUST 2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na
súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating
whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account
books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Regulation (EU)
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K062737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makovníková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 225, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1955
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/316/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/316/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Daniela Makovníková, nar. 13.03.1955, trvale bytom Stredná 28/255, 976 45 Hronec, týmto v 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:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Vo Vlkanovej dňa 12.08.2020
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1894

K062738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makovníková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 225, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1955
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/316/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/316/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Daniela Makovníková, nar. 13.03.1955, trvale bytom Stredná 28/255, 976 45 Hronec týmto v zmysle
ustanovenia § 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 konkurzná 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.
Vo Vlkanovej dňa 12.08.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1894

K062739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Morvay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská 376/36, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/327/2020 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/327/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavol Morvay, nar. 02.07.1955, trvale bytom Banská
376/36, 976 32 Badín, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Morvay s miestom podnikania Banská
376/36, 976 32 Badín, IČO: 109 708 27, v zmysle § 167 u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty. Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v
Obchodnom vestníku, už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo
správca zverejnil v Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Banskej Bystrici,
dňa 12.08.2020
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K062740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMI DESIGN spol.s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ves 119 / 0, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 602
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu majetku všeobecnej podstaty - por. č. 43
Por.
Peňažná pohľadávka úpadcu voči dlžníkovi:
číslo

43.

Dlžník:
Meno a
priezvisko: Mgr. Art. Martin Moravčík
Bytom: Martinengova 12, 811 02 Bratislava

Právny dôvod vzniku
pohľadávky:

Výška
istiny v
EUR

Súpisová
hodnota
EUR

neuhradená pohľadávka v
zmysle faktúry č. 462009 5559,50 € 5559,50 €
predmet FA zámočnícka
výroba a montáž

Dôvod
Deň
zapísania do zapísania do
súpisu
súpisu
§ 67 ods. 1
12.11.2019
písm. a) ZKR

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

K062741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
úpadcu A-Z LOKOMAT, s.r.o., so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034, v súlade s
ustanovením § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky uplatnenej prihláškou
pohľadávky doručenej po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok úpadcu, t.j. po
15.06.2020, nasledovní veritelia:
A. Píla Seb, s.r.o., IČO: 36 005 614, so sídlom Sebechleby 173, vz. Advokátska kancelária POLÁČEK &
partneri, s.r.o.

P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
472,66 €
0€
0€
2
398,76 €
0€
0€
3
473,89 €
0€
0€
4
229,93 €
0€
0€
5
856,15 €
0€
0€
6
707,54 €
0€
0€
7
491,23 €
0€
0€
7
375,24 €
0€
0€

úrok

z Prihlásený
omeškania
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

poplatok

z Náklady
uplatnenia
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

z Celkovo
prihlásené
472,66 €
398,76 €
473,89 €
229,93 €
856,15 €
707,54 €
491,23 €
375,24 €

Pohľadávky uplatnené prihláškou s por. č. 1, zo dňa 03.08.2020, ktorá bola doručená do príslušnej kancelárie
správcu dňa 04.08.2020, boli do zoznamu pohľadávok zapísané dňa 12.08.2020.

Vo Vlkanovej dňa 12.08.2020
PERSPECTA Recovery, k.s. SKP S 1894

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K062742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOKWOOD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1115 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 165 444
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Okresný súd Banská Bystrica, uznesením zo dňa 02.04.2020, sp. zn. 2K/3/2020, vyhlásil na majetok dlžníka:
LOKWOOD s.r.o., so sídlom: 960 01 Zvolen, Jesenského 1115, IČO: 46 165 444, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 20267/S (ďalej v texte aj „úpadca“), konkurz a našu
spoločnosť ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 69/2020, deň vydania 08.04.2020.

Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie uvedenej
tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu pohľadávok.

DLŽNÍK

LOKWOOD s.r.o.
veriteľ:
A - Z Autoservis s.r.o.
Moyzesova 7883/39
960 01 Zvolen
IČO: 43 814 158

Veriteľ
zástupca veriteľa:
AK Dlhopolec s.r.o.
Nám. SNP 27
960 01 Zvolen
IČO: 36 867 306
12.08.2020 – ES – obyč.
12.08.2020
nie
Prihlásená suma - Celková suma
173,11 € z toho
Istina: 165,52 €
Úroky z omeškania: 7,59 €

Prihláška č. 1 zo dňa 12.08.2020 doručená dňa
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
Zabezpečenie
p. č. pohľadávky jedného veriteľa
1

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
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K062743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská Dúbrava 174, 966 11 Hronská Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1965
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/364/2020 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/364/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka Vladimír Suchý, nar. 06.03.1965, bytom Hronská Dúbrava 174, 966
11 Hronská Dúbrava, konanie vedené Okresným súdom Banská Bysrica pod sp. zn. 5OdK/364/2020 oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného
spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v
dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle:
+421 915 229 829 alebo e-mailom: rg.spravca@gmail.com

K062744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská Dúbrava 174, 966 11 Hronská Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1965
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/364/2020 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/364/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Vladimír Suchý, nar.
06.03.1965, bytom Hronská Dúbrava 174, 966 11 Hronská Dúbrava (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/364/2020, zo dňa 06.08.2020 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000, as the trustee of the
debtor Vladimír Suchý, 06.03.1965, Dúbrava 174, 966 11 Hronská Dúbrava (hereinafter only “the Debtor“),
my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/364/2020 dated
on 06.08.2020 the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2020 zo dňa
12.08.2020. Dňom 13.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 155/2020 on
12.08.2020. Bankruptcy was declared on 13.08.2020.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

296

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

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.
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: Recovery group, k. s. so sídlom Hviezdoslavova 43, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
declaration of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: Recovery group, k. s., head office: Hviezdoslavova 43, 974 01 Banská Bystrica, address for
correspondence: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 14.08.2020.
The date 14.08.2020 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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nasledovnom

linku:

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).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA). P
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
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delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.
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
29.05.2000.
Recovery group, k. s., správca
Recovery group, k. s., trustee

K062745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská Dúbrava 174, 966 11 Hronská Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1965
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/364/2020 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/364/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka Vladimír Suchý, nar. 06.03.1965, bytom Hronská Dúbrava 174, 966
11 Hronská Dúbrava, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/364/2020 v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, č. účtu: IBAN: SK43
8330 0000 0026 0140 1482. Kaucia sa skladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 5OdK/364/2020 –
kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K062746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plavucha Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 6901/30, 974 01 Banská Bystrica - Šalková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1974
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/46/2020 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/46/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
Hnuteľné veci
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rok
stav
výroby opotrebovanosti

Osobné motorové vozidlo
1999 Opotrebované
Škoda Felicia
Spolu súpisová hodnota vyššie uvedených položiek spolu

VIN č.

Ev. č.

Deň vydania: 17.08.2020
miesto kde sa vec hodnota
nachádza
v EUR

TMBEFF613X7100098 BB131AM Slovenská Ľupča

1000,00

1000,00 EUR

Popis položky 1: stav tachometra 140 000 km, bez STK a EK, motorové vozidlo je nepojazdné, treba urobiť
kompletnú výmenu bŕzd a čiastočnú generálku motora
Súpisová hodnota: 1000,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 03.04.2020
Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K062747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Samko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1985
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddľženie
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/180/2020 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/180/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a oddlženie, k. s., s adresou kancelárie Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1859/B, značka
správcu: S1941, konkurzný správca úpadcu:
Boris Samko, nar. 07. 04. 1985, trvale bytom 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
(ďalej len „dlžník“) zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo
správca zistil, že podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t
ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom
vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
Ing. Jana Kováčová, PhD., komplementár a zástupca kancelárie

K062748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makula Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kendice 448, 082 01 Kendice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/884/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/884/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka: Martin Makula, nar. 21.05.1984, Kendice 448, 082 01 Kendice, oznamujeme, že dňa
12.08.2020, t. j. po uplynutí základnej lehote na prihlasovanie, bola do kancelárie správcu doručená Súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 12.08.2020, poradové číslo 1, vrátane 1 prílohy, veriteľa:
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, SR. Jedná sa o pohľadávku:
poradové číslo 1 v celkovej sume 182,85 Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v celkovej
sume 182,85 Eur. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K062749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krišanda Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 3381 / 4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/235/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/235/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Ľubomír Krišanda, nar. 27.09.1985, trvale bytom
Šoltésovej 3381/4, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Krišanda, s miestom podnikania
Šoltésovej 3381/4, 058 01 Poprad, IČO: 43 677 088, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení
formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/235/2019, týmto vylučujem
nasledovný majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 122/2019 zo
dňa 26.06.2019 a to:
Súpisová zložka - Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo FORD Focus
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: používané, opotrebované
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 3500 €
Predmetný majetok vylučujem zo súpisu všeobecnej podtaty z dôvodu, že sa preukázalo, že dlžník nie je jeho
vlastníkom.

Mgr. Slavomír Kollár, správca
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K062750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MALICO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 621 113
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zapísaná v zozname
správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu MALICO s.r.o. v konkurze, so
sídlom Lukov 158, 086 05 Lukov, IČO: 46 621 113 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje
I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku zapísaného do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916,
ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 150/2020 zo dňa 05.08.2020.
Súpisová
hodnota
v EUR

Popis

Obchodný podiel spoločníka Perspective Energy, a.s., so sídlom
Štefánikova 75 085 01 Bardejov (predtým Vrútocká 46, 821 04
Bratislava), IČO: 46 956 301 v obchodnej spoločnosti úpadcu - 1,00 EUR
MALICO s.r.o. v konkurze, so sídlom Lukov 158, 086 05 Lukov, IČO:
46 621 113 (menovitá hodnota vkladu 7 785,00 EUR)
Obchodný podiel spoločníka AZORES GROUP s.r.o., so sídlom
Rastislavova 68, 040 01 Košice, IČO: 46 815 139 v obchodnej
spoločnosti úpadcu - MALICO s.r.o. v konkurze, so sídlom Lukov 158, 1,00 EUR
086 05 Lukov, IČO: 46 621 113 (menovitá hodnota vkladu 7 785,00
EUR)

Označenie tretej osoby, ktorej
Spoluvlastnícky
majetok zabezpečuje záväzok
podiel tretej osoby
úpadcu
Perspective Energy, a.s., so sídlom
Štefánikova 75 085 01 Bardejov
1/1
(predtým Vrútocká 46, 821 04
Bratislava), IČO: 46 956 301
AZORES GROUP s.r.o., so sídlom
Rastislavova 68, 040 01 Košice, 1/1
IČO: 46 815 139

(ďalej len „Obchodné podiely“).
Obchodné podiely sa speňažujú každý samostatne, keď záujemcovia musia presne špecifikovať, o ktorý
z Obchodných podielov majú záujem.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu sídla
správcu s označením: „KONKURZ MALICO s.r.o. v konkurze“ - PONUKOVÉ KONANIE - 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 15:00 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). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži
sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia
lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím
lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude
prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže na Obchodné podiely predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať
späť a je pre záujemcu záväzná, a to až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledkom ponukového
konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením zmluvy o prevode obchodného podielu so
správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení
na adresu sídla správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný
účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., SK18 0900 0000 0051 5035 0770, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na
úhradu kúpnej ceny vo výške minimálne 30 % za časť Obchodných podielov, o ktorú záujemca danou ponukou
prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a
fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s
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uvedením „zábezpeka obchodný podiel“. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu,
správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné meno,
miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
b. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne
overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
d. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e. označenie časti Obchodných podielov, o ktoré záujemca ponukou prejavuje záujem,
f. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje)
v nasledovnom znení:
„(Meno a priezvisko/Obchodné meno) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a
príslušným orgánom vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom
zmluvu o prevode obchodného podielu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny
za obchodný podiel (obchodné podiely), čím poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so
zmluvnou pokutou vo výške zloženej zábezpeky“.
Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou zábezpekou. Návrh záujemcu
nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
g. návrh kúpnej ceny za Obchodné podiely v EUR,
h. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
i. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
j. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
k. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
l. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
m. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
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, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na uzatvorenie zmlúv o prechode obchodných podielov s víťazmi ponukového konania. Kritériom pre
vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za konkrétnu časť Obchodných podielov. Správca
ako aj príslušný orgán sú oprávnení odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdia ako nevýhodné, a to aj
bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí zmluvu o prevode obchodných podielov s víťazmi ponukových konaní,
ktorých ponuky súčasne ako víťazné odsúhlasí aj príslušný orgán. Správca oznámi víťazom ponukového konania,
že ich ponuka bola vyhodnotené ako víťazné a súčasne ich vyzve, aby v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia
daného oznámenia doplatili správcovi pred zatvorením zmluvy o prevode obchodných podielov v prospech
konkurzného účtu zvyšnú časť kúpnej ceny za Obchodné podiely, a následne v tejto lehote uzatvorili so správcom
zmluvu o prevode obchodných podielov. Záujemcami uhradené zábezpeky a zálohy sa v danom prípade
započítajú na úhradu kúpnej ceny za Obchodné podiely, ktoré sú splatné v deň podpisu zmluvy o prevode
obchodného podielu. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán
doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
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.
LawService Recovery, k.s., správca
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K062751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUNYO s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 936 630
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: JUNYO, s.r.o., Okružná 18, 058 01
Poprad (do 09.10.2017 so sídlom Hečkova 2, 851 03 Bratislava), IČO: 44 936 630, týmto oznamuje, že dňa
11.08.2020 vyhotovil v zmysle s ust. § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) súpis majetku všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov, a to nasledovne:

Súpisová položka majetku por. č. 1:
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu podľa ust. § 21 ods. 3 ZKR; súpisová hodnota (aj mena): 1.500,00 EUR.

Súpisová položka majetku por. č. 2:
Peňažná pohľadávka z účtu v banke: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO:
00686930;
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2417 6919;
Forma vkladu: bežný účet;
Celková suma zostatku ku dňu vyhlásenia konkurzu (aj mena):136,98 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena):136,98 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 3:
Peňažné prostriedky: Hotovosť nachádzajúca sa v pokladni úpadcu ku dňu podania návrhu na vyhlásenie
konkurzu; súpisová hodnota (aj mena): 5.233,44 EUR.

Súpisová položka majetku por. č. 4:
Peňažné prostriedky: Nadmerný odpočet DPH za zdaňovacie obdobie mesiaca marec 2020 - Daňový úrad
Prešov; súpisová hodnota (aj mena): 33,95 EUR.

Súpisová položka majetku por. č. 5:
Peňažné prostriedky: Nadmerný odpočet DPH za zdaňovacie obdobie mesiaca apríl 2020 - Daňový úrad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prešov; súpisová hodnota (aj mena): 433,20 EUR.

Súpisová položka majetku por. č. 6:
Peňažné prostriedky: Nadmerný odpočet DPH za zdaňovacie obdobie mesiaca máj 2020 - Daňový úrad Prešov;
súpisová hodnota (aj mena): 33,20 EUR.

Súpisová položka majetku por. č. 7:
Peňažné prostriedky: Nadmerný odpočet DPH za zdaňovacie obdobie mesiaca jún 2020 - pred vyhlásením
konkurzu - Daňový úrad Prešov; súpisová hodnota (aj mena): 33,78 EUR.

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

K062752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fintická 7527/107, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/104/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/104/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Erik Takáč, nar. 02.10.1982, Fintická
7527/107, 080 06 Prešov, týmto v zmysle § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka je nasledovný:

1. Iná majetková hodnota – Vyrovnací podiel
Názov:
Pohľadávka voči obchodnej spoločnosti
Súpisová
3.320,00 €
hodnota:
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 50 % v spoločnosti RMD Services s.r.o.,
Popis:
Miškovecká 13, 040 11 Košice, IČO: 36582352, spoločnosť zapísaná v OR OS Košicee I, odd.: Sro, vložka č.: 15216/V
Poznámka:
Hodnota určená správcom

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K062753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Pohorelec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 2422/12, 058 01 Spišská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1963
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/956/2019 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/956/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca, sídlo: Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO:
52644782, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S
1955 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka Ing. Dušan Pohorelec, nar.
18.01.1963, Malinovského 2422/12, 058 01 Spišská Sobota, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Ing.
Dušan Pohorelec, IČO: 10727302, s miestom podnikania Malinovského 2422/12, 058 01 Spišská Sobota ( ďalej
len ako: „Dlžník“ ) sp. zn. konania: 2OdK/956/2019, konanie vedené pred Okresným súdom Prešov vyhlasuje I.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát (
všeobecná podstata ) vo výlučnom vlastníctve dlžníka.
Majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č. 155/2020
zo dňa 12.08.2020.
Presná špecifikácia predmetu predaja:
Súpisová zložka č. 4
Typ majetku

Podstata

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

Súpisová
hodnota [EUR]

Názov

Obchodný podiel v spoločnosti DAIKEN s.r.o., so sídlom Malinovského 2422/12, 058 01
Spišská Sobota, IČO: 47168366, zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 5.000,00
Oddiel: Sro, vložka č. 33800/P vo výške 100 %

Súpisová zložka č. 5
Typ majetku

Podstata

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

Súpisová
hodnota [EUR]

Názov

Obchodný podiel v spoločnosti PELIM POPRAD, s.r.o., so sídlom Malinovského 2422/12,
058 01 Spišská Sobota, IČO: 36471119, zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu 26 555,14
Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 12626/P vo výške 80 %

Súpisová zložka č. 6
Typ majetku

Podstata

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

Súpisová
hodnota [EUR]

Názov

Obchodný podiel v spoločnosti CROCUS SPRÁVCOVSKÁ, s.r.o., so sídlom 059 85 Štrbské
Pleso 4078, IČO: 36834432, zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: 8962,36
Sro, vložka č. 19118/P vo výške 90 %

Súpisová zložka č. 7
Typ majetku

Podstata

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

Súpisová
hodnota [EUR]

Názov

Obchodný podiel v spoločnosti CROCUS, a.s., so sídlom Malinovského 2422/12, 058 01
Spišská Sobota, IČO: 36474142, zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 8630,42
Oddiel: Sa, vložka č. 10225/P vo výške 26 %
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Súpisová zložka č. 8
Typ majetku

Podstata

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

Súpisová
hodnota [EUR]

Názov

Obchodný podiel v spoločnosti CROCUS REST, s.r.o., so sídlom 059 85 Štrbské Pleso
4078, IČO: 44282354, zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, 3320,00
vložka č. 20429/P vo výške 50 %

Podmienky ponukového konania:
1.Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Súťažná ponuka sa predkladá jednotlivo na každú súpisovú zložku.
Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný deň na predkladanie cenových ponúk
pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný
deň.
2.Súťažné ponuky je možné predkladať do 14:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných ponúk
na adrese správcu: JUDr. Katarína Duláková, Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa v neporušenej zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Pohorelec - 2OdK/956/2019 - neotvárať“
3.Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu č. SK3409000000005163216271 vedený v SLSP,
a.s. zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť číslo konkurzného konania
9562019 - číslo súpisovej zložky majetku. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
Záloha vo výške 100% ponúknutej ceny musí byť pripísaná v lehote na predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je
podmienkou platnej účasti záujemcu v ponukovom konaní.
4.Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy (označenie čísla súpisovej zložky majetku);
b. výšku navrhovanej kúpnej ceny;
c. identifikačné údaje záujemcu :
· právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, · fyzická osoby –
podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť,
· fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
d. doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
e. uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
f. prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil súťažnú
ponuku;
g. ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami
5. Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového konania.
6. Všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
8. 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, rozhoduje žreb správcu.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky a následne uzavrie s úspešným záujemcom períslušnú zmluvu.
10. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť.
Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka, ako aj odmietnuť všetky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponuky (návrhy).
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1.kola VPK, bude kúpna zmluva
uzatvorená s najúspešnejším záujemcom prvého ponukového kola.
Ďalšie informácie ohľadne ponukového konania je možné získať na tel. č. +421948049187 alebo e-mailom :
salonova.katarina@gmail.com
JUDr. Katarína Duláková, správca

K062754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kušnírová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulič 283, 067 67 Ulič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/966/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/966/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Kušnírová, nar. 29.03.1959, 067 67
Ulič 283, týmto 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“) oznamuje zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa ustanovenia § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K062755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Purdeš Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/261/2020 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/261/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Ondrej Purdeš, nar. 01.07.1960, r. č.: xxxxxx/xxxx, 058 01 Poprad, v minulosti podnikajúci
pod obchodným menom Ondrej Purdeš, IČO: 17 278 058, s miestom podnikania Vagonárska 2923/73, 058
01 Poprad, Spišská Sobota, (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
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spísať majetok v konkurznom konaní sp. zn. 2OdK/261/2020, nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť vo
všeobecnej podstate zaradený na uspokojenie veriteľov.
V Humennom, dňa 12.08.2020
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K062756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaleja Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 5994/12, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/879/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/879/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka: Ľudovít Kaleja, nar. 27.11.1961, trvale bytom Vajanského 5994/12,
080 01 Prešov, v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej
prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa :
BL Finance, s. r. o., IČO: 44 307 683, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava v celkovej výške 1.507,73 Eur.

K062757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demetr Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 268 / 9, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/126/2020 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/126/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Dávid Demetr, nar. 08.03.1982, trvale bytom Dukelských hrdinov
268/9, 068 01 Medzilaborce v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola
po základnej prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa:
Platiť sa oplatí s. r. o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618, v celkovej výške 485,40 Eur.
JUDr. Marta Maruniaková,správca

K062758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompa Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1214/109, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1980
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/816/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/816/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Pompa, nar. 10.08.1980, trvale bytom
Podsadek 1214/109, 064 01 Stará Ľubovňa, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) o z n a m u j e , že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K062759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavličko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov ., 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1969
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/197/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/197/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

PILÁT Insolvency Services, k. s., správca S 1880, so sídlom kancelárie Remeniny 112, 094 31 Remeniny,
správca konkurznej podstaty Milan Pavličko, nar. 27.05.1969, bytom 059 91 Veľký Slavkov, sp. zn.
5OdK/197/2020 týmto v zmysle ustanovenia 167v ods. 1 zák. 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 končí
konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka po splnení rozvrhu výťažku.
PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K062760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markus Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 17, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/952/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/952/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/952/2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert Markus, nar. 01.02.1978, trvale
bytom SNP 17, 059 86 Nová Lesná, 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“) z v e r
e j ň u j e aktualizovaný
súpis majetku oddelenej konkurznej podstaty

Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

1.
Peňažná hotovosť
peňažná hotovosť dlžníka
1 581,06 eur
§167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
12. júna 2020

K062761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľakovská Vladimíra, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 1530/27, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1980
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/189/2020 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/189/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou - správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Vladimíra Fiľakovská, nar. 03.08.1980, bytom: Dubník
1530/27, 093 01 Vranov nad Topľou, (ďalej len „Dlžník “) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov, pod sp.zn. 4OdK/189/2020, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do
správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii
správcu na adrese: Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode so
správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na t. č.: +421 907 490 493, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: office@ikskonkurzy.sk
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie
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K062762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľakovská Vladimíra, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 1530/27, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1980
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/189/2020 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/189/2020
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 v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
06.08.2020, č.k. 4OdK/189/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 12.08.2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok: Ing. Vladimíra Fiľakovská, nar. 03.08.1980, bytom: Dubník 1530/27, 093 01 Vranov nad
Topľou, (ďalej len „dlžník“). Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2020.
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: I.K.S. konkurzy
a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská
republika k číslu konania 4OdK/189/2020. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť
svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade
s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako
prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

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

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
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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
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.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
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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 Prešov from 06th of August 2020, file No.
4OdK/189/2020 published in Commercial Journal on 12th of August 2020, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor: Ing. Vladimíra Fiľakovská, date of birth: 03.08.1980, residence: Dubník 1530/27, 093 01
Vranov nad Topľou, (hereinafter only “debtor”). This resolution of the District court Prešov became valid on
13th of August 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 I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie,
k.s., správca, Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic to the file No. 4OdK/189/2020.
According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

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

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

K062763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľakovská Vladimíra, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 1530/27, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1980
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/189/2020 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/189/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom
S 1818, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou ako konkurzný správca
dlžníka: Ing. Vladimíra Fiľakovská, nar. 03.08.1980, bytom: Dubník 1530/27, 093 01 Vranov nad
Topľou, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstate.
Číslo účtu/ IBAN: IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453
Vedený vo VÚB, a.s.
Variabilný symbol: 41892020
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): Vladimíra Fiľakovská, kaucia popretia pohľadávky 4OdK/189/2020

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

K062764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcin Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lemešany 142, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1985
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/145/2020 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/145/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lukáš
Marcin, nar. 08.12.1985, bytom: Lemešany 142, 082 03 Lemešany, podnikajúci pod obchodným menom
Lukáš Marcin, s miestom podnikania Lemešany 142, 082 03 Lemešany, IČO: 41 858 018 (ďalej len „Dlžník“)
a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom:
Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou,
Slovenská republika, zn. správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 122/2020 dňa 26.06.2020.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
dlžníka: Lukáš Marcin, nar. 08.12.1985, bytom: Lemešany 142, 082 03 Lemešany, podnikajúci pod
obchodným menom Lukáš Marcin, s miestom podnikania Lemešany 142, 082 03 Lemešany, IČO: 41 858
018, ktorý by mohol byť použitý na uskojenie veriteľov.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
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Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K062765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančuš Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekčovská 21/13, 086 41 Raslavice - Nižné Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/842/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/842/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania

JUDr. Vladimír Šatník, správca s adresou kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, značka správcu S759,
ako správca úpadcu - Filip Jančuš, nar. 10.10.1958, Sekčovská 21/13, 086 41 Raslavice – Nižné Raslavice,
vedenom Okresným súdom Prešov pod spisovou značkou 2Odk/842/2019, týmto vyhlasuje 3. kolo
verejného ponukového konania na prevod obchodného podielu obchodnej spoločnosti SEJAN s.r.o.
Bardejov, Slovenská 6, 058 01 Bardejov, IČO: 36 473 201 zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu, pričom stanovuje pre 3. kolo verejného ponukového konania tieto podmienky:

Podmienky ponukového konania
(3. kolo)
1. Vyhlasovateľom verejného ponukového konania je JUDr. Vladimír Šatník, správca s adresou kancelárie
Mierová 64/2, 066 01 Humenné, značka správcu S759 (ďalej ako „vyhlasovateľ“), ako správca úpadcu Filip
Jančuš, nar. 10.10.1958, Sekčovská 21/13, 086 41 Raslavice – Nižné Raslavice (ďalej ako „úpadca“).
2. Predmetom tohto ponukového konania je iná majetková hodnota - obchodný podiel obchodnej
spoločnosti SEJAN s.r.o. Bardejov, Slovenská 6, 058 01 Bardejov, IČO: 36 473 201, ktorý bol zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu (ďalej ako „Iná majetková hodnota“):
Popis: Iná majetková hodnota
Označenie: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným zodpovedajúci vkladu dlžníka ako spoločníka
vo výške 2.655,- Eur
Spoločnosť: SEJAN s.r.o. Bardejov
Sídlo: Slovenská 6, 058 01 Bardejov
IČO: 36 473 201
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12834/P
Súpisová hodnota: 2.655,- Eur
Deň zapísania do súpisu: 20.03.2020
Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu podľa § 167h ods. 1 ZKR
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3. Nadobúdateľom sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu protihodnotu za prevod ponúkaného obchodného
podielu dlžníka.
4. Vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky ponuky záujemcov a verejné ponukové konanie na prevod
obchodného podielu zrušiť (vyhlásiť za neúspešné).
5. Záujemca o prevod obchodného podielu je povinný osobne alebo poštovou (príp. inou) prepravou
doručiť vyhlasovateľovi na adresu kancelárie ponuku na prevod obchodného podielu v zalepenej obálke
s výrazným označením: Ponuka – verejné ponukové konanie – Filip Jančuš.
6.Uzávierka ponúk pre tretie kolo ponukového konania je 15 dní od zverejnenia oznamu v OV. Ponuky na
prevod obchodného podielu musia byť do tohto dátumu doručené na adresu kancelárie vyhlasovateľa
(odovzdanie zásielky na poštovú prepravu najneskôr v 15. deň od zverejnenia v OV sa považuje za
doručenie v lehote).
7. Ponuka na prevod obchodného podielu musí obsahovať písomné vyjadrenie, z ktorého bude nesporné,
že záujemca má záujem o prevod ponúkaného obchodného podielu úpadcu, ako aj návrh protihodnoty za
ponúkaný obchodný podiel. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúkanú
protihodnotu obchodného podielu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Ponuka na
prevod obchodného podielu musí obsahovať presnú identifikáciu záujemcu v rozsahu meno, priezvisko,
adresu trvalého bydliska, dátum nar. a rodné číslo v prípade fyzických osôb a obchodné meno, sídlo
(miesto podnikania) a IČO v prípade právnických osôb, resp. fyzických osôb - podnikateľov. Ponuka
zaslaná právnickou osobou musí byť podpísaná osobami oprávnenými konať v mene právnickej osoby
podľa obchodného registra. V prípade, ak sa záujemca dá zastúpiť na základe plnomocenstva, podpis
splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť overený. Neoddeliteľnou prílohou ponuky na prevod
obchodného podielu musí byť doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúknutej protihodnoty za
obchodný podiel na účet správcu vedený vo VÚB pob. Humenné č. SK75 0200 0000 0033 7645 0257.
Neúspešným účastníkom ponukového konania vyhlasovateľ vráti ním zaplatenú sumu v lehote do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponukového konania.
8. Ponuka doručená vyhlasovateľovi v určenej lehote spĺňajúca všetky náležitosti je pre záujemcu
záväzná a vyhlasovateľom vymáhateľná. Späťvzatie ponuky musí byť doručené vyhlasovateľovi
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie návrhov, v opačnom prípade vyhlasovateľ na toto
nemusí prihliadnuť.
9. Otváranie obálok s doručenými ponukami sa uskutoční do 10 pracovných dní odo dňa uzávierky ponúk
v kancelárii vyhlasovateľa.
10. Nadobúdateľ - úspešný záujemca v ponukovom konaní bude vybraný podľa výšky ponúknutej
protihodnoty zo všetkých záujemcov, ktorí splnia podmienky ponukového konania, a to najneskôr do 5
dní od otvorenia obálok, o čom bude vyhlasovateľom bezodkladne písomne informovaný.
11. V prípade, ak viacero záujemcov ponúkne rovnakú protihodnotu, rozhodne žreb správcu.
12. Vyhlasovateľ nie je povinný písomne oznamovať neúspešným záujemcom neúspech v ponukovom
konaní.
13. Stanovený nadobúdateľ obchodného podielu – úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný
uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu, najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia
vyhlasovateľa o úspechu v ponukovom konaní. V opačnom prípade je vyhlasovateľ oprávnený odstúpiť
od Zmluvy o prevode obchodného podielu a pokračovať v ponukovom konaní (úspešným záujemcom sa
stáva záujemca, ktorý ponúkol druhú najvyššiu protihodnotu) alebo toto kolo ponukového konania zrušiť
a vyhodnotiť ako neúspešné.
14. Ďalšie podrobnejšie informácie o ponúkanom obchodnom podiele alebo ponukovom konaní môže
záujemca získať v kancelárii správcu v úradných hodinách (v pracovných dňoch od 09:00 do15:00) alebo
na telefónnom čísle 0917 428 373.
15.Toto verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou a ani verejným návrhom na
uzatvorenie zmluvy v zmysle ust. § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a rovnako nie je verejnou súťažou
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podľa ust. § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.
JUDr. Vladimír Šatník
správca konkurznej podstaty

K062766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľana,s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná Poľana 62, 090 05 Krajná Poľana
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 663 559
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/40/2008 s 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/140/2008
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Sp.zn. 1K/40/2008

Úpadca:
Poľana, s.r.o., 090 05 Krajná Poľana 62, IČO: 31663559

ČIASTKOVÝ rozvrh
všeobecnej a oddelenej podstaty
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V Prešove 01.07.2020

Správca: JUDr. Vladimír Babin
Hlavná 29
Prešov

I.
Všeobecná časť
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Opis doterajšieho priebehu konkurzu

Počas konkurzu v tejto právnej veci správca vykonával všetky úkony v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v zmysle neskorších a vykonávacích predpisov.
Správca najmä vyhotovil súpis majetku podstát, do ktorého boli zaradené položky podľa prílohy č. 1 tohto rozvrhu.
Na zasadnutí veriteľského výboru 18.12.2009 nebol schválený čiastkový rozvrh výťažku správcu zo dňa
23.11.2009. Preto správca pripravil čiastkový návrh rozvrhu výťažku č. 1

Správca vyhotovil zoznam pohľadávok, do ktorého boli po popretí zaradené tieto pohľadávky:

Por.č.
veriteľa
18

Celková
suma
pohľadávok/ €

Veriteľ

všetkých

Poznámka/%

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, pobočka Svidník )
28 857,52

22,81

3

ČSOB Leasing, a.s.

19 318,13

15,27

9

FORESTER-SK, spol. s r.o.

14 109,68

11,15

22

Všeobecná úverová banka, a.s.

12 118,19

9,58

8

Fond národného majetku Slovenskej republiky

8 397,70

6,64

19

Slovenská konsolidačná, a.s. ( pôvodne Spoločná zdravotná poisťovňa,
a.s. )
7 281,68

5,76

24

Východoslovenská energetika, a.s.

5 779,76

4,57

23

Slovenská konsolidačná, a.s. ( pôvodne Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.)
5 572,06

4,41

20

Tirko Ján

4 872,93

3,85

17

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Slovenská republika-DRSR
Banská Bystrica - Daňový úrad Svidník )
3 398,53

2,69

Združenie súkromných
spoločenstvo Medvedie

2 782,75

2,20

26

vlastníkov

lesa

a

urbariátu,

pozemkové

2

BFS, a.s.

2 495,29

1,97

12

MOĽ Stanislav

2 124,41

1,68

1

Bega združenie, Vladislav Berežný BENX

1 897,61

1,50

5

Ducár Juraj

1 782,88

1,41

15

Rusinko Michal

1 344,79

1,06

27

Zribko Mikuláš

989,21

0,78

11

Krajský úrad životného prostredia v Prešove

922,79

0,73

7

Fecenko Jaroslav

701,49

0,55

4

DREVOKAP, s.r.o.

567,72

0,45

10

Karala Miroslav

331,94

0,26

25

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

308,13

0,24

16

Slovak Telekom, a.s.

306,83

0,24
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6

Exekútorský úrad Ing.JUDr. Bohumil Husťák

154,90

0,12

14

RTVS, s.r.o.

71,13

0,06

13

-

0,00

21

-

0,00
126 488,04

100,00

Zhodnotenie príjmov a výdavkov

1.Príjmy

Položka speňaženia

Príjem v €

Všeobecná podstata

Hnuteľné
pohľadávky
(súbor A)

Oddelená podstata

Nákladný príves za
traktor
(súbor C)

Spolu

9 950,00

veci,
8 950,00

1 000,00

.
2.Pohľadávky proti podstate
Druh PPP

Výška PPP v €

Všeobecná
podstata

Oddelená
podstata

FNM SR nájomné

2 031,27

2 031,27

0

Neuhradená časť odmeny SKP z rozhodnutia OS Prešov 1K/40/2008-173
zo dňa 23.1.2009

1 341,31

1 206,51

134,80

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. – poistné z poistnej zmluvy

411,99

411,99

0

Slovenská konsolidačná a.s. – daň z motorových vozidiel

30,39

0

30,39

Poštovné

55,37*

55,37*

0

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – prerušenie dodávky
vody a výmena poškodeného vodomeru

158,60

158,60

0

FNM SR daň z nehnuteľností

637,00

637,00

0

Neuhradená časť odmeny SKP z rozhodnutia OS Prešov 1K/40/2008-192
zo dňa 25.3.2009

4 647,15

4 180,11

467,04

Bankové poplatky

544,86*

544,86*

0
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1 075,18

960,27

114,91

SKAS – Vyúčtovanie dane a úhrn príjmov zo závislej činnosti

25,90

25,90

0

SKAS – Vyúčtovanie dane a úhrn príjmov zo závislej činnosti

47,50

47,50

0

SKAS – Vyúčtovanie dane a úhrn príjmov zo závislej činnosti

570,00

570,00

0

Spolu

11 576,52

10 829,38

747,14

Spolu bez uhradených bankových poplatkov a poštovného

10 976,29

10 229,15

747,14

*bankové poplatky a poštovné boli uhradenéň
Pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti s viacerými súpisovými zložkami majetku boli rozpočítané medzi dotknuté
súpisové zložky majetku pomerom vychádzajúcim z nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia, t. j. celkový výťažok
9 950,- € 100 %
·

Všeobecná podstata 8 950,- € 89,95 %

·

Oddelená podstata 1 000,- € 10,05 %.

3.Odmena správcu konkurznej podstaty
a)oddelená podstata

-§ 20 ods. 1 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. – speňaženie hnuteľných vecí – za príjem zo speňaženia nákladného
prívesu patrí správcovi odmena 16 až 14% výťažku
Výťažok x 16-14% = odmena SKP €

Zo sumy 33,19 x 16% 5,31 €
Zo sumy 331,94-33,19= 298,75 x15% 44,81 €
Zo sumy 1000-331,94 = 668,06 x 14 % 93,52 €
Odmena SKP = 5,31 + 44,81 + 93,52 = 143,64 €

Výsledná odmena zo speňaženia oddelenej podstaty je 143,64 €.

b)všeobecná podstata

-§ 20 ods. 1 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. – speňaženie hnuteľných vecí – za príjem zo speňaženia hnuteľných vecí
a pohľadávok patrí správcovi odmena 16 až 13% výťažku
Výťažok x 16-13% = odmena SKP €
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Zo sumy 33,19 x 16% 5,31 €
Zo sumy 331,94-33,19= 298,75 x15% 44,81 €
Zo sumy 3 319,39-331,94 =2 987,45 x 14 % 418,24 €
Zo sumy 8 950-3 319,39 =5 630,61 x 13 % 731,98 €
Odmena SKP = 5,31 + 44,81 + 418,24 + 731,98 = 1 200,34

Výsledná odmena zo speňaženia všeobecnej podstaty je 1 200,34 €.

Odmena spolu = 143,64 + 1 200,34 = 1 343,98 €.

4.Suma zahrnutá do rozvrhu všeobecnej podstaty
Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty

8 950,00

Celková suma už uhradených pohľadávok proti všeobecnej podstate
- 600,23
Celková suma neuhradených pohľadávok proti všeobecnej podstate

-10 229,15

Súdny poplatok

-17,50

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

- 1 896,88

Na uspokojenie nezabezpečených veriteľov nezostávajú v konkurze finančné prostriedky.

5.Suma zahrnutá do rozvrhu oddelenej podstaty
Celková suma výťažkov z oddelenej podstaty

1 000,00

Celková suma pohľadávok proti oddelenej podstate

-747,14

Súdny poplatok

-2,00

Suma určená na uspokojenie zabezpečených veriteľov

250,86
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Proti podstate bola uplatnená aj pohľadávka JUDr. Ladislava Bezaniuka na trovách exekúcie vo výške 570,11 €
na základe rozhodnutia Okresného súdu Humenné 19Er/1861/1998 zo dňa 30.7.2008, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 10.9.2008. Z dôvodu, že pohľadávka vznikla pred vyhlásením konkurzu ale bola prihlásená proti
podstate, správca túto pohľadávku neuspokojí.

Proti podstate bola uplatnená aj pohľadávka spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. vo výške 595 € ako preddavok na
náklady spojené s vymáhaním splnenia povinnosti na základe faktúry 0440255752, ktorú správca ako nedôvodnú
neuspokojuje.

6. Uspokojenie pohľadávok proti podstate a veriteľov

Druh PPP

Všeobecná
podstata

Uspokojenie
pohľadávok
všeobecnej podstate

FNM SR nájomné

2 031,27

1 654,59

Neuhradená časť odmeny SKP z rozhodnutia OS Prešov 1K/40/2008-173
zo dňa 23.1.2009

1 206,51

982,78

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. – poistné z poistnej zmluvy

411,99

335,59

Slovenská konsolidačná a.s. – daň z motorových vozidiel

0

0

Poštovné

55,37*

0

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – prerušenie dodávky vody
a výmena poškodeného vodomeru

158,60

129,19

FNM SR daň z nehnuteľností

637,00

518,87

Neuhradená časť odmeny SKP z rozhodnutia OS Prešov 1K/40/2008-192
zo dňa 25.3.2009

4 180,11

3 404,96

Bankové poplatky

544,86*

0

960,27

782,20

SKAS – Vyúčtovanie dane a úhrn príjmov zo závislej činnosti

25,90

21,10

SKAS – Vyúčtovanie dane a úhrn príjmov zo závislej činnosti

47,50

38,69

SKAS – Vyúčtovanie dane a úhrn príjmov zo závislej činnosti

570,00

464,30

Spolu

10 829,38

Spolu bez uhradených bankových poplatkov a poštovného

10 229,15

Odmena správcu zo speňaženia podľa § 20 ods.4 vyhláška 665/2005 Z.z.

proti

8 332,27

*bankové poplatky a poštovné boli uhradené

Veritelia všeobecnej podstaty nebudú uspokojení.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate budú uspokojené pomerne vo výške 81,45 % (8 950,00-600,23-17,50
=8 332,27:10 229,15=81,4561%).
-veriteľ oddelenej podstaty – SKAS bude uspokojený vo výške 250,86 €. Pohľadávky proti oddelenej podstate
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budú uspokojené v plnej výške.

Pomerné uspokojenie pohľadávok :

Pohľadávky
podstate / €

právny dôvod pohľadávky proti podstate

83,38% z výšky pohľadávky v € predpokladaný výnos

2031,27

FNM nájomné

1693,67

1341,31

Správca- neuhradená časť odmeny z rozhodnutia Okresného súdu
Prešov 1K/40/2008-173 zo dňa 23.1.2009

11118,38

411,99

Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.- poistné z poistnej zmluvy

343,52

30,39

Slovenská konsolidačná, a.s.- Daň z motorových vozidiel

25,34

55,37

poštovné

X

158,60

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.- prerušenie dodávky
vody a výmena poškodeného vodomera

132,24

637

FNM daň z nehnuteľností

531,13

4647,15

Správca- neuhradená časť odmeny z rozhodnutia Okresného súdu
Prešov 1K/40/2008-192 zo dňa25.3.2009

3874,79

544,86

bankové poplatky

X

1293,50

odmena správcu zo speňaženia podľa § 20 ods. 4 zák. č. 665/2005
Z.z.

1078,52

19,19

Súdny poplatok podľa § 8 ods. 3 a § 5 ods 1 pís e.) zákona č.
71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch

19,19

25,90

Slovenská konsolidačná, a.s.- Vyúčtovanie dane a úhrn príjmov zo
závislej činnosti

21,6

47,50

Slovenská konsolidačná, a.s.- Vyúčtovanie dane a úhrn príjmov zo
závislej činnosti

39,6

570

proti

Slovenská konsolidačná, a.s.- Vyúčtovanie dane a úhrn príjmov zo

475,27
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475,27

závislej činnosti

ΣΣ 11814,03

ΣΣ 9 353,25

X – poplatky boli uhradené – vyplýva to z ich charakteru poskytnutia služby ( pošta, banka)

K062767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 623 / 75, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/453/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/453/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Milan Holub, nar.
07.01.1953, trvale bytom Komenského 623/75, 093 02 Vranov nad Topľou, SR (ďalej len „úpadca“), týmto podľa §
167p a § 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), v y h l a s u j e ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

Poradie ponukového konania: DRUHÉ

Predmet ponukového konania:
Súpisová zložka por. č. 3
hnuteľná vec, osobné motorové vozidlo, továrenská značka: HONDA CIVIS 5D MB4, EČV: VT059BB, farba:
červená, VIN: SHHMB4760WU007789, kategória M1, vo vlastníctve úpadcu, súpisová hodnota: 1.350,- Eur
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: spravca.kirnak@gmail.com.
- súpisová zložka majetku zapísaná v Súpise všeobecnej podstaty pod poradovým číslom 3, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 160/2019, K072856 zo dňa 20.08.2019.
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Lehota na predkladanie ponúk:
Do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, pričom dňom zverejnenia je
deň, ktorý nasleduje po dni publikovania ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
Ponuka odkúpenia sa uplatňuje doručením písomnej ponuky podpísanej záujemcom, ktorá obsahuje označenie
záujemcu, predmet ponuky a predaja a výšku ponúkanej sumy, do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ sp.zn. 5OdK/453/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú
záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie správcu konkurznej
podstaty JUDr. Martin Kirňak, Vajanského 43, 080 01 Prešov.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b) musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c) musí obsahovať presné označenie záujemcu:
i) pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
ii) pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
iii) pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby,
d) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f) musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedený súhlas záujemcu strpieť prepadnutie 20% ním zloženej 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,
h) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
správcu vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404, variabilný symbol: 54532019 najneskôr v
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Pri úhrade zálohy na ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné
do poznámky pre príjemcu uviesť pri označenie záujemcu, pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Rozhodujúce kritérium ponukového konania:
Jediným rozhodujúcim kritériom úspešnosti v ponukovom konaní je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Termín a miesto otvárania obálok:
Obálky so zaslanou ponukou správca otvorí do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
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správcu.
Upozornenie:
Ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestane podliehať
konkurzu. Ak o predmet ponukového konania 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.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu:
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.
Ostatným neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha.
Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnu zmluvu v lehote určenej ním v oznámení o prijatí
vybraného návrhu. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu:
prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku
Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: spravca.kirnak@gmail.com
Správca

K062768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurov 205, 086 04 Kurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/182/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/182/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K062769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macko Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvakovce 425, 094 02 Kvakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/314/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/314/2020
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konania o oddlžení konkurzom vedenom na majetok vyššie označeného dlžníka, možno do
správcovského spisu nahliadať v priestoroch správcovskej kancelárie správkyne:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, Hlavná 45, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 16:00 hod..
Na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné sa vopred objednať na t.č.: 0907 129 893 alebo e-mailovou
správou zaslanou na: bereznaninova@e-pravnesluzby.sk
Prešov, dňa 12.08.2020

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K062770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macko Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvakovce 425, 094 02 Kvakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/314/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/314/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods. 5 ZKR a § 32 ZKR týmto oznamujem, že prihlásené pohľadávky môže v konaní o oddlžení
konkurzom poprieť iba veriteľ inej prihlásenej pohľadávky.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Popretie prihlásenej pohľadávky je účinné ak bolo podané u správcu na predpísanom tlačive a na bankový účet
správcu bol pripísaný preddavok na trovy konania o návrhu na popretie prihlásenej pohľadávky vo výške 2 % zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Zo zložených preddavkov
sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a
nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Bankový účet, na ktorý možno poukázať kauciu je IBAN: SK35 8360 5207 0042 0385 2762.
Prešov, dňa 12.08.2020

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa
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K062771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurov 205, 086 04 Kurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/182/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/182/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky 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; môžu veritelia zložiť
na účet číslo IBAN: SK18 7500 0000 0040 0061 9610 vedený v ČSOB, a.s.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený
preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K062772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovné 117, 090 16 Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1985
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/296/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/296/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, správca dlžníka Michal Ferenc, nar. 31.05.1985, Rovné 117, 090
16 Rovné, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v dôsledku skutočnosti, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka 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 len ako „ZKR“) zverejňuje oznámenie o ukončení konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka.
Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
Podľa ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR „zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
M&L insolvency, k.s., správca
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K062773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 743/23, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/292/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/292/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.08.2020, č. k. 2OdK/292/2020 -17, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 155/2020 zo dňa 12.08.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Andrea Grundzová, nar. 27.04.1983, bytom Zámočnícka 743/23, 068 01 Medzilaborce a do funkcie správcu
ustanovil: Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu:
S1870.

V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30
hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do
správcovského spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle +421(0)904 530 305,
prípadne na adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu:
spravca@akmazanec.com.

V Prešove, dňa 12.08.2020

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K062774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 743/23, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/292/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/292/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu: S 1870, správca dlžníka: Andrea
Grundzová, nar. 27.04.1983, bytom Zámočnícka 743/23, 068 01 Medzilaborce (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na
bankový účet zriadený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to v nasledovnom tvare:
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IBAN: SK58 8330 0000 0024 0137 0140;
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX;
Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Andrea Grundzová – IČO, resp. dát. nar. veriteľa, ktorý pohľadávku popiera (napr. 12345678, resp.
27.04.1983 )

Poučenie:
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 Prešove, dňa 12.08.2020

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K062775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 743/23, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/292/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/292/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
Dlžníka: Andrea Grundzová, nar. 27.04.1983, bytom Zámočnícka 743/23, 068 01 Medzilaborce (ďalej aj ako len
„Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 2OdK/292/2020 zo dňa 05.08.2020,
bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu súd ustanovil: Mgr. Ivan Mazanec, správca, so
sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, Slovenská republika, značka správcu: S1870. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.:. 155/2020 dňa 12.08.2020.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no.:
2OdK/292/2020 dated on 5th of August 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets: Andrea
Grundzová, date of birth: 27th of April 1983, domicile Zámočnícka 743/23, 068 01 Medzilaborce, Slovak
Republic, and to the function of bankruptcy truste was appointed: Mgr. Ivan Mazanec, správca, registered seat
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, Slovak Republic. The abovementioned resolution was published in
Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 155/2020 dated on 12th of August 2020.

This resolution of the District Court Prešov became valid on 13th of August 2020. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Ivan Mazanec,
správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, Slovenská republika.

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

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

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

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

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

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

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Ivan Mazanec,
správca, Metodova 3331/12, 08001 Prešov, 080 01 Prešov, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

335

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

interests; the lodgment of claim has to be signed.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

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

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

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

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.

The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgement of claim.

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

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

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

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

V / In Prešov, dňa 12.08.2020 / on 12th of August 2020

Mgr. Ivan Mazanec, správca Dlžníka / debtor´s trustee

K062776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baron
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veselá 2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2015 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

A. VĚOBECNÁ ČASŤ
1. Opis doterajšieho priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 2K/17/2015-24 zo dňa 14. 04. 2015, zverejneným v Obchodnom
vestníku SR č. 75/2015 dňa 21. 04. 2015, bol vyhlásený malý konkurz na majetok úpadcu: Ing. Peter Baron, nar.
13.11.1964, Veselá 2, 080 01 Prešov a do funkcie správcu súd ustanovil Mgr. Zuzanu Maruniakovú, so sídlom
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník značka správcu č. S 1403.
V súlade s § 73 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty v celkovej hodnote
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3 220,70 Eur.
Správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a oznámenie o tom zverejnil v Obchodnom vestníku. Týmto
oznamom správca tiež zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku. Voči zoznamu pohľadávok proti podstate
nebola podaná žiadna námietka.
Konkurzná podstata sa v konkurze členila na všeobecnú podstatu a oddelenú podstatu.
Do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a. s., IČO: 36 854 140, so
sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava bol spísaný nehnuteľný majetok. V zmysle ustanovenia § 94 ZKR sa
zabezpečený veriteľ bude uspokojovať aj zo všeobecnej podstaty.
Do súpisu všeobecnej podstaty bol zapísaný majetok v hodnote 3 220,70 Eur v tomto členení:
Súpisová zložka maj. číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Typ súpisovej zložky
Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota
Iná majetková hodnota

Opis súpisovej zložky majetku
Úspory úpadcu
Nevyčerpaný preddavok
Zrážky zo mzdy
Zrážka z podpory v nezamestnanosti
Z vyporiadania BSM

Súpisová hodnota
2150,00 Eur
664,00 Eur
191,70 Eur
25,50 Eur
189,50 Eur

Speňažením všeobecnej podstaty bola dosiahnutá suma v celkovej výške 3 220,70 Eur.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu:
·
·
·
·
·

Úspory úpadcu: 2 150,00 Eur,
Nevyčerpaný preddavok: 664,00 Eur,
Zrážky z podpory v nezamestnanosti: 25,50 Eur
Zrážky zo mzdy 191,70 Eur,
Suma z vyporiadania BSM 189,50 Eur

2. Špecifikácia pohľadávok proti podstate

o
o
o
o
o
o
o

Poštovné vo výške 18,50 Eur,
Súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 6,00 Eur,
Bankové poplatky 372,00 Eur,
Paušálna odmena správcu priradená v rozsahu 20,65 Eur,
Cestovné 29,38 Eur,
Poplatky za poskytnutie súčinnosti 143,34 Eur
Odmena správcu z výťažku: 41,84 Eur po znížení o 20 % 33,47 Eur .

Predpokladané náklady správcu na poštovné 10,00 Eur, na bankové poplatky 12,00 Eur.
Pohľadávky proti podstate predstavujú celkom 645,34 Eur vrátane predpokladaných nákladov.

3. Rozvrh

Na základe vyššie uvedeného suma určená na rozvrh predstavuje 2 575,36 Eur pričom táto suma bude
pomerným spôsobom rozpočítaná medzi nezabezpečených veriteľov.
V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde k
uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp.
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budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí
medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok jednotlivých
nezabezpečených veriteľov. Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 7 ZKR posledná veta
„Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.“

K062777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václavík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerka 152, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/930/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/930/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., kancelária správcu so sídlom Raymanova 9, 08 01 Prešov,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Václavík, nar.: 28.08.1965, trvale bytom Majerka 152, 059 94 Ihľany
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov sp. zn.: 5OdK/930/2019 týmto v súlade s ustanovením
§ 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal tieto pohľadávky doručené po základnej
prihlasovacej lehote:

·

Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Poradové číslo pohľadávky v zozname: 28., Prihlásená
suma: 7,30 €

Zároveň správca oznamuje všetkým veriteľom dlžníka, že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 8 ZKR prípadné
popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne ak bude v tej
istej lehote na nižšie uvedenom účte pripísaný preddavok za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.

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 skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v ČSOB, a. s.,
IBAN SK74 7500 0000 0040 1919 7497 s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 593019
Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.

V Prešove, dňa 12.08.2020
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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka:

K062778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurov 167, 086 04 Kurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1993
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/92/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/92/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., kancelária správcu so sídlom Raymanova 9, 08 01 Prešov,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Dalibor Bilý, nar. 20.1.1993, trvale bytom Kurov 167, 086 04 Kurov
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov sp. zn.: 4OdK/92/2020 týmto v súlade s ustanovením
§ 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal tieto pohľadávky doručené po základnej
prihlasovacej lehote:

·

Veriteľ:, KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Poradové číslo pohľadávky v zozname: 4.,
Prihlásená suma: 1730,11 €

Zároveň správca oznamuje všetkým veriteľom dlžníka, že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 8 ZKR prípadné
popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne ak bude v tej
istej lehote na nižšie uvedenom účte pripísaný preddavok za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.

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 skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v ČSOB, a. s.,
IBAN SK74 7500 0000 0040 1919 7497 s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 49220
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Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.

V Prešove, dňa 12.08.2020

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

K062779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružbacký Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helcmanovce 295, 055 63 Helcmanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/89/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/89/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová

K062780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tancerová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trsťany 21, 044 45 Trsťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/84/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/84/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktorých prihlášky boli správcovi doručené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
počet uplatnených pohľadávok: 1
celková suma prihlásených pohľadávok: 6045,06€
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K062781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tancerová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trsťany 21, 044 45 Trsťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/84/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/84/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová

K062782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PUBLICIDAD s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 49, 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 213 442
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice, zn.
správcu S1868, správca úpadcu PUBLICIDAD s.r.o. v likvidácii, so sídlom Rázusova 49, 040 01 Košice –
mestská časť Juh (predtým so sídlom Žriedlová 28, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto), IČO:
47 213 442,, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do
kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok od veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s. – Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Pohľadávka č.1 - Prihlásená suma pohľadávky celkom : 165,00 Eur
Pohľadávka č.2 - Prihlásená suma pohľadávky celkom : 165,00 Eur
Správca v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal tieto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing. Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K062783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Medviď, nar. 20.07.1968
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 410 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci dlžníka Peter Medviď, narodený: 20.07.1968, bytom: Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad Jazerom,
na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/386/2019 zo dňa
02.08.2019 v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamujem, že dňa 24.09.2019 bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška deviatich
nezabezpečených pohľadávok veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36 284 831.
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil nasledujúce pohľadávky:
Pohľadávka – por. č. 1 – vo výške 225,71 eur
Pohľadávka – por. č. 2 – vo výške 447,49 eur
Pohľadávka – por. č. 3 – vo výške 571,01 eur
Pohľadávka – por. č. 4 – vo výške 451,16 eur
Pohľadávka – por. č. 5 – vo výške 322,52 eur
Pohľadávka – por. č. 6 – vo výške 1138,73 eur
Pohľadávka – por. č. 7 – vo výške 57,68 eur
Pohľadávka – por. č. 8 – vo výške 57,68 eur
Pohľadávka – por. č. 9 – vo výške 46,51 eur
Správca podstaty týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení boli dňa 18.10.2019 prihlásené a zistené pohľadávky veriteľa zapísané do
zoznamu pohľadávok v spise správcu pod poradovým číslom 10 až 18.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K062784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Medviď, nar. 20.07.1968
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 410 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci dlžníka Peter Medviď, narodený: 20.07.1968, bytom: Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad Jazerom,
na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/386/2019 zo dňa
02.08.2019 v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamujem, že dňa 27.09.2019 bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška šiestich
nezabezpečených pohľadávok veriteľa ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36 191 400.
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil nasledujúce pohľadávky:
Pohľadávka – por. č. 1 – vo výške 136,92 eur
Pohľadávka – por. č. 2 – vo výške 133,92 eur
Pohľadávka – por. č. 3 – vo výške 131,92 eur
Pohľadávka – por. č. 4 – vo výške 128,92 eur
Pohľadávka – por. č. 5 – vo výške 125,92 eur
Pohľadávka – por. č. 6 – vo výške 204,45 eur
Správca podstaty týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení boli dňa 18.10.2019 prihlásené a zistené pohľadávky veriteľa zapísané do
zoznamu pohľadávok v spise správcu pod poradovým číslom 19 až 24.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K062785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Medviď, nar. 20.07.1968
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 410 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci dlžníka Peter Medviď, narodený: 20.07.1968, bytom: Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad Jazerom,
na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/386/2019 zo dňa
02.08.2019 v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamujem, že dňa 08.11.2019 bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa Environmentálny fond, IČO: 30 796 491.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku vo výške 36,00 eur.
Správca podstaty týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení bola dňa 02.12.2019 prihlásená a zistená pohľadávka veriteľa zapísaná do
zoznamu pohľadávok v spise správcu pod poradovým číslom 25.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K062786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Medviď, nar. 20.07.1968
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 410 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci dlžníka Peter Medviď, narodený: 20.07.1968, bytom: Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad Jazerom,
na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/386/2019 zo dňa
02.08.2019 v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamujem, že dňa 08.01.2020 bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa Serraghis Loan Management Ltd., HE 257931, Arch. Makariou & Kalograion, Nicolaides Sea
View City 4, 6016 Larnaca, Cyprus v zastúpení: Jozef Repka, Celetná 988/38, 110 00 Praha.
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku vo výške 8 397,45 eur.
Správca podstaty týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení bola dňa 03.02.2020 prihlásená a zistená pohľadávka veriteľa zapísaná do
zoznamu pohľadávok v spise správcu pod poradovým číslom 26.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K062787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Medviď, nar. 20.07.1968
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 410 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci dlžníka Peter Medviď, narodený: 20.07.1968, bytom: Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad Jazerom,
na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/386/2019 zo dňa
02.08.2019 v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamujem, že dňa 29.02.2020 bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa Štefan Gédra, nar. 11.6.1979, bytom: Fábryho 26, 040 22 Košice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku vo výške 2 145,93 eur.
Správca podstaty týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení bola dňa 20.03.2020 prihlásená a zistená pohľadávka veriteľa zapísaná do
zoznamu pohľadávok v spise správcu pod poradovým číslom 27.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K062788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szirotnyák Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčka 26, 049 42 Lúčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/104/2020 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/104/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktorých prihlášky boli správcovi doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
veriteľ: Slovenská republika — Krajský súd v Bratislave
počet uplatnených pohľadávok: 1
celková suma prihlásených pohľadávok: 60,00 €
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K062789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Pukleová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolnícka Huta 130, 055 65 Smolnícka Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/83/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/83/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Kristína Pukleová, nar. 06.10.1975, bytom Smolnícka Huta 130, 055 65
Smolnícka Huta, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 31OdK/83/2020 zo dňa 05.03.2020, týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“)

oznamuj e:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 19.09.2019, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Oznámenie o tom, že dlžník nevlastní žiadny majetok, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 133/2020 dňa
13.07.2020.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Kristína Pukleová, nar. 06.10.1975, bytom Smolnícka Huta 130, 055 65
Smolnícka Huta, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Kristína
Pukleová, nar. 06.10.1975, bytom Smolnícka Huta 130, 055 65 Smolnícka Huta, uznesením Okresného súdu
Košice I č.k. 31OdK/83/2020 zo dňa 05.03.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 49/2020 dňa 11.03.2020,
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 12.08.2020
JUDr. Jozef Vaško, správca

K062790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kolesár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovecká 1369/14, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.5.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/235/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dagmar Prividi, PhD., správca dlžníka : Milan Kolesár, nar. 30.5.1950, Bukovecká 1369/14, 040 12 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom : Milan Kolesár, súkromný podnikateľ, s miestom podnikania Bukovecká 14,
040 12 Košice, IČO : 32519354 týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka
vedeného pod sp.zn. 30Odk/235/2020 - S 1204 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 25, 040 01
Košice, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 8.00 hod. do 16.00 hod., vždy len po predchádzajúcom
dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. 055/7288367 alebo prostredníctvom e – mailu na:
tkma@stonline.sk Samotné nahliadnutie je možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania
sa.
Košice, 10.8.2020

Ing. Dagmar Prividi
správca konkurznej podstaty
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K062791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kolesár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovecká 1369/14, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.5.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/235/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Call to lodge a claim

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Ing. Dagmar
Prividi, PhD., správca úpadcu : Ing. Dagmar Prividi, PhD., správca dlžníka : dlžníka Milan Kolesár, nar.
30.5.1950, Bukovecká 1369/14, 040 12 Košice, (ďalej len „úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Košice I, č.k.: 30OdK/235/2020 zo dňa 31.7.2020 bol vyhlásený konkurz na uvedeného
úpadcu.

According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 from 29 May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Košice I, No.
30OdK/235/2020 dated 31 July 2020 bankruptcy procedure was declared against the bankrupt – Milan Kolesár
in bankruptcy, date of birth 30.5.1950, Bukovecká 1369/14, 040 12 Košice, (the "bankrupt").
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd
Košice I., Tichá 21, 040 01 Košice, Slovenská republika, k číslu konania 30OdK/235/2020 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, Košice, Slovenská republika. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro, na predpísanom tlačive a prostredníctvom elektronickej podateľne Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky.
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 „BaRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days from the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Košice I. (District Court Košice I), Tichá 21, 040 01
Košice, Slovak Republic, to the File No. 30OdK/235/2020 and in one original to the bankruptcy trustee to the
address Ing. Dagmar Prividi, správca, Hlavná 25, 040 01 Košice, Slovak Republic. The lodgment of claim has to
include information on the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
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debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the
amount of the principal and the interest, the legal cause of the interest; the lodgment of claim has to be dated and
signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which
the security is tied. The claim has to be lodged in currency denominated as EUR, on the standard application form
and via electronic submission system of the Ministry of Justice of the Slovak Republic. Documents proving the
information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In case the creditor
does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or
a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating
the value of the claim has to be annexed.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law shall not be considered as claims in the
bankruptcy procedure. Security rights that were not lodged become extinct after the lodgment period elapses. The
trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZoKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to Article 30 of the BaRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information applies to creditors with permanent residence or registered seat in European Union member
states other than the Slovak Republic and creditors who are not listed in the debtor's list of commitments.

Košice, 10.8.2020
Ing. Dagmar Prividi, správca úpadcu / bankruptcy trustee

K062792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 26 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 081 203
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/15/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/15/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice IČO
17081203, Jesenského 26, Košice, týmto v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
I. Všeobecná časť
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.12.2019, č. k.
30K/15/2019. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku zo 7.1.2020. Konkurz bol
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uznaný za malý uznesením Okresného súdu Košice I z 29.4.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
zo 6.5.2020.
Do konečného zoznamu pohľadávok boli zapísané prihlášky pohľadávok nasledovných veriteľov:
1, Sociálna poisťovňa, prihlásená suma 1.989,46 EUR,
2, Slovenská republika – Daňový úrad Košice, prihlásená suma 453.501,84 EUR,
3, Slovenská republika – Daňový úrad Košice, prihlásená suma 574.654,42 EUR,
4, Electrolux s.r.o., prihlásená suma 222.398,69 EUR, pohľadávka bola čo do sumy 40,- EUR popretá správcom.
Veriteľ incidenčnú žalobu v lehote nepodal.
5, Inšpektorát práce Košice, prihlásená suma 500,- EUR.
Do súpisu všeobecnej podstaty bol zaradený nasledovný majetok:
1, Pohľadávka z účtu v banke SK68 1100 0000 0026 2314 0113, TATRSKBX, vedeného v Tatra banka, a. s. vo
výške zostatku 1.799,- EUR ku dňu 9.3.2020, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, dátum zapísania 9.3.2020,
dôvod zapísania § 67 ods. 1 ZKR, súpisová hodnota 1.799,- EUR.
2, Súbor hnuteľných vecí – elektrospotrebičov-bielej techniky zn. Whirlpool, Bosch, Siemens, Zelmer, Electrolux,
Zanussi, AEG, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, dátum zapísania 9.3.2020, dôvod zapísania § 67 ods. 1 ZKR,
súpisová hodnota 1.428,- EUR.
3) Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1,059,70 EUR,
priznaná rozhodnutím Okresného súdu Košice I z 25.05.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
z 1.6.2020.
Vzhľadom na skutočnosť, že motorové vozidlo Renault Megane, r. v. 2000, EČV 164 BU, vo vzťahu ku ktorému si
uplatnil veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Košice zabezpečovacie právo, neexistuje, nebolo zaradené do
oddelenej podstaty a teda z tohto majetku, ktorý by inak patril do oddelenej podstaty nebude môcť byť táto
pohľadávka uspokojená.
Podľa § 94 ZKR bude pohľadávka zabezpečeného veriteľa uspokojená ako nezabezpečená pohľadávka zo
všeobecnej podstaty.
Súbor hnuteľných vecí – elektrospotrebičov – bielej techniky bol v súlade s pokynom zástupcu veriteľov
speňažený za sumu 1.550,- EUR.
Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku zaradených do všeobecnej podstaty predstavuje spolu
sumu 4.408,70 EUR (1.799,- EUR + 1.550,- EUR + 1.059,70 EUR).
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku z 8.7.2020. Voči zoznamu pohľadávok proti podstate
neboli vznesené žiadne námietky.
II. Rozvrhová časť
Hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty predstavuje
sumu 4.408,70 EUR. Celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku
všeobecnej podstaty predstavuje sumu 3.919,99 EUR, ktorá pozostáva z nasledovných pohľadávok proti
podstate:
·
·
·
·

odmena predbežného správcu 600,- EUR, priznaná Uznesením Okresného súdu Košice I z 5.2.2020,
paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov 2.760,- EUR, priznaná Uznesením
Okresného súdu Košice I z 25.5.2020,
odmena správcu z výťažku 35,29 EUR,
súdny poplatok 0,2 % z výťažku 8,50 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

350

Obchodný vestník 158/2020

·
·
·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

poštovné 4,20 EUR,
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 312,- EUR,
náklady na odborné vyjadrenie k hodnote súboru hnuteľných vecí 100,- EUR,
náklady na spracovanie účtovníctva 100,- EUR.

K súpisovej zložke majetku súbor hnuteľných vecí – elektrospotrebičov - bielej techniky bola priradená
pohľadávka proti podstate - náklady na odborné vyjadrenie 100,- EUR a ostatné pohľadávky proti podstate v
pomere 35,15775625 %. K súpisovej zložke majetku pohľadávka z účtu v banke boli priradené ostatné
pohľadávky proti podstate v pomere 40,80567967 %. K súpisovej zložke majetku nespotrebovaná časť preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu boli priradené ostatné pohľadávky proti podstate v pomere
24,03656407 %.
Odmena správcu z výťažku bola vypočítaná nasledovne:
1) Za predaj súboru hnuteľných vecí – elektrospotrebičov-bielej techniky zn. Whirlpool, Bosch, Siemens, Zelmer,
Electrolux, Zanussi, AEG, podľa § 20 ods. 1 písm. c) a § 13 ods. 2 Vyhlášky 665/2005 Z. z. ako 14 % zo sumy
119,38 EUR (1.550,- EUR – 100 EUR – 1.330,62 EUR) čo predstavuje 16,71 EUR zvýšená podľa § 10 Vyhlášky
o 20 % DPH, čo je spolu 20,06 EUR,
2) Za speňaženie pohľadávky z účtu v banke podľa § 17 ods. 2 a § 13 ods. 2 Vyhlášky ako 5 % zo sumy 254,63
EUR (1.799,- EUR – 1.544,37 EUR) čo predstavuje 12,73 EUR, zvýšená podľa § 10 o 20 % DPH, čo je spolu
15,23 EUR.
Vychádzajúc z uvedeného, suma určená na rozvrh predstavuje 488,71 EUR (4.408,70 EUR – 3.919,99,- EUR).
Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR sa veritelia uspokoja zo všeobecnej podstaty pomerne podľa ich vzájomnej
výšky nasledovne:
1, Sociálna poisťovňa, zistená suma 1.989,46 EUR, pomerná časť výťažku 0,78 EUR,
2, Slovenská republika – Daňový úrad Košice, zistená suma 453.501,84 EUR, pomerná časť výťažku 176,88
EUR,
3, Slovenská republika – Daňový úrad Košice, zistená suma 574.654,42 EUR, pomerná časť výťažku 224,13
EUR,
4, Electrolux s.r.o., zistená suma 222.358,69 EUR, pomerná časť výťažku 86,73 EUR,
5, Inšpektorát práce Košice, zistená suma 500,- EUR, pomerná časť výťažku 0,20 EUR.
Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 96 ods. 1 druhej vety ZKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ
prihlásenej pohľadávky sám, od sumy určenej na uspokojenie každého veriteľa bude odpočítaná suma,
predstavujúca poplatok za platobný príkaz podľa cenníka banky.
V prípade, ak správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo ak dôjde
k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako v rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp.
budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí
medzi pohľadávky veriteľov, ktoré sa uspokojujú zo všeobecnej podstaty pomerným spôsobom podľa výšky
zistených pohľadávky veriteľov, ktoré sa uspokojujú zo všeobecnej podstaty pomerným spôsobom podľa výšky
zistených pohľadávok jednotlivých veriteľov. Na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku správca určuje
lehotu 20 dní.
JUDr. František Kočka, správca

K062793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fako Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 100, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1971
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/204/2020 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/204/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26OdK/204/2020 JUDr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžníka: Ivan Fako, nar. 22.06.1971, trvale bytom Blažice 100, 044 16 Blažice podľa ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Košiciach, dňa 12.08.2020
JUDr. Tomáš Sabadoš, správca

K062794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rechtoríková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružínska 219/15, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/176/2020 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/176/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32OdK/176/2020 JUDr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžníka: Iveta Rechtoríková, nar. 24.12.1962, trvale bytom Ružinska 219/15, 040 11 Košice podľa
ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
V Košiciach, dňa 12.08.2020
JUDr. Tomáš Sabadoš, správca

K062795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Franko Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 3175 / 5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/148/2020 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/148/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/148/2020 JUDr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžníka: Marián Franko, nar. 18.10.1973, trvale bytom Česká 3175/5, 052 01 Spišská Nová Ves
podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
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konkurzu.
V Košiciach, dňa 12.08.2020
JUDr. Tomáš Sabadoš, správca

K062796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šalmík Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kobeliarovo 30, 049 23 Kobeliarovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/126/2020 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/126/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/126/2020 JUDr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžníka: : Roman Šalmík, nar. 18.08.1971, trvale bytom Kobeliarovo 30, 049 23 Kobeliarovo podľa
ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
V Košiciach, dňa 12.08.2020
JUDr. Tomáš Sabadoš, správca

K062797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šalmík Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kobeliarovo 30, 049 23 Kobeliarovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/126/2020 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/126/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/126/2020 JUDr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžníka: : Roman Šalmík, nar. 18.08.1971, trvale bytom Kobeliarovo 30, 049 23
Kobeliarovo zapísal do súpisu všeobecnej podstaty majetok:
Súpisová položka č. 1:
Osobné motorové vozidlo EČ: RV301CF, CITROEN XSARA PICASSO, VIN: VF7CHNFVB38931558, r. v. 2001.
Deň zapísania: 03.05.2020.
Súpisová hodnota: 200,00 €.
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová položka č. 2:
Osobné motorové vozidlo EČ: RV841CH, FORD FOCUS, VIN: WF0BXXGCDBWA41976, r. v. 2004.
Deň zapísania: 03.05.2020.
Súpisová hodnota: 250,00 €.
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika.

Správca vyhlásil tri kola verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného do všeobecnej podstaty
dlžníka. Žiaden záujemca neprejavil o predmetný majetok záujem.
Na zákalde uvedeného, v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty dlžníka majetok
zapísaný do tohto súpisu dňa 03.05.2020.
V Košiciach, dňa 12.08.2020
JUDr. Tomáš Sabadoš, správca

K062798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: S Trade Group s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rubínová 5 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 781 005
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/13/2018 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/13/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26K/13/2018, úpadca S Trade Group s.r.o.,
IČO 46 781 005, sídlo Rubínová 5, Košice som zverejnil v Obchodnom vestníku č. 228/2019 zo dňa
26.11.2019 súpis všeobecnej podstaty.
V súlade s § 81 ZKR vylučujem majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, keďže pohľadávka
úpadcu neexistuje.
V Košiciach, dňa 12.08.2020
JUDr. Tomáš Sabadoš, SKP

K062799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knapová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madridská 2851/2, 040 13 Košice - Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/81/2020 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/81/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktorých prihlášky boli správcovi doručené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
veriteľ: BENCONT COLLECTION, a. s.
počet uplatnených pohľadávok: 1
celková suma prihlásených pohľadávok: 1545,35€
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K062800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hudaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harichovce 0, 053 01 Harichovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/120/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/120/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Jana Hudaková, nar. 14.10.1960, bytom Harichovce, 053 01 Harichovce,
ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 32OdK/120/2020 zo dňa 27.03.2020, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“)

oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 04.12.2019, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Oznámenie o tom, že dlžník nevlastní žiadny majetok, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 133/2020 dňa
13.07.2020.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jana Hudaková, nar. 14.10.1960, bytom Harichovce, 053 01 Harichovce,
sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jana
Hudaková, nar. 14.10.1960, bytom Harichovce, 053 01 Harichovce, uznesením Okresného súdu Košice I č.k.
32OdK/120/2020 zo dňa 27.03.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 65/2020 dňa 02.04.2020, v súlade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 12.08.2020
JUDr. Jozef Vaško, správca

K062801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knapová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madridská 2851/2, 040 13 Košice - Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/81/2020 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/81/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktorých prihlášky boli správcovi doručené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
veriteľ: Východoslovenská energetika a.s.
počet uplatnených pohľadávok: 5
celková suma prihlásených pohľadávok: 411,79 €
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K062802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szirotnyák Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčka 26, 049 42 Lúčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/104/2020 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/104/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tomáš Baulovič, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K062803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Kuru
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Cementár 338/21, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisák
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/165/2020 S-1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/165/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing Andrea Sisák., správca podstaty dlžníka Adam Kuru,nar.19.12.1978,Sídlisko Cementár 338/21,Turňa nad
Bodvou, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 31.01.2020, priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 20.05.2020, ako i zo zisťovania
majetku správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Adam Kuru, nar.19.12.1978,Sídlisko Cementár 338/21,Turňa nad
Bodvou, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka AdamKuru,nar.19.12.1978,Sídlisko Cementár
338/21,Turňa nad Bodvou, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Ing Andrea Sisák, správca

K062804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knapová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madridská 2851/2, 040 13 Košice - Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/81/2020 S1935
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
26OdK/81/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tomáš Baulovič, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K062805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabol Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Wolkera 2199 / 16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/55/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/55/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I.VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 05.11.2015, sp. zn. 26K/55/2015, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 218/2015, dňa 12.11.2015, súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Bc. Martin Sabol, nar.:
19.11.1975 trvale bytom J. Wolkera 2199/16, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie
správcu bola ustanovená spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova
13, 040 01 Košice, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej
len „Správca“).
Podľa § 95 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“) „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 § 96 ods. 1 ZKR „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na
základe rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške. “
Podľa § 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 a
zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 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.“
Podľa § 96 ods. 5 ZKR „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a
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uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží
na schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho
správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a
opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez
zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe
právoplatného rozhodnutia súdu.
Podľa § 98 ods. 1 ZKR „Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po
speňažení majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky,
správca uschová.“
Podľa § 101 ods. 1 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 bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len
"konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu
výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného
rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
Podľa § 107 ods. 2 ZKR „V malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného
zástupcu veriteľov.“
V zmysle § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia ZKR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“)
„Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje
opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku
schvaľovať.“
I.II

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

Dňa 13.11.2015 bol zverejnením uznesenia Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/55/2015 v Obchodnom
vestníku SR vyhlásený na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený Správca.
Dňa 14.12.2015 bola Správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo
námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) ako zabezpečeného veriteľa
v celkovej výške 13 525,99 EUR (ďalej len „Pohľadávka“), pričom uvedená Pohľadávka bola zabezpečená
nehnuteľnosťou vo výlučnom vlastníctve Úpadcu zapísanou na LV č. 6741 vedenom Okresným úradom Spišská
Nová Ves, katastrálny odbor pre okres Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, katastrálne územie
Spišská Nová Ves a to: bytu č. 33 na 3. poschodí, vchod č. 16 bytového domu so súpisným číslom č. 2199,
postavený na parcele registra „C“ č. 6295, o výmere 392 m2, Zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa na
ulici J. Wolkera, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 43/2474 (ďalej len
„Nehnuteľnosť“).
Pohľadávka, ktorá bola zabezpečená Nehnuteľnosťou bola Správcom zistená v celom prihlásenom rozsahu dňa
25.01.2016.
Dňa 12.02.2016 sa vo vyššie uvedenom konkurze konala prvá schôdza veriteľov v zmysle zverejnenia
v Obchodnom vestníku č. 246/2015 zo dňa 23.12.2015. Na schôdzi nebol prítomný žiaden veriteľ oprávnený
hlasovať na chôdzi veriteľov a Správca konštatoval, že prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná. Správca
pre úplnosť uvádza, že na druhej schôdzi konanej dňa 11.04.2016, zvolanej zverejnením Správcu v Obchodnom
vestníku č. 57/2016 zo dňa 23.03.2016 bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ Tatra banka, a.s., so sídlom
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930.
Čo sa týka speňažovania Nehnuteľnosti, Správca v prvom rade uvádza, že zverejnením v Obchodnom vestníku č.
59/2016 zo dňa 29.03.2016 oznámil pripísanie poznámky o spornom zápise svedčiacej v prospech brata Úpadcu
Valentína Sabola, nar.: 17.03.1972, trvale bytom Humenská 19, 040 12 Košice (ďalej len „Valentín Sabol“).
Správca tak učinil z dôvodu, že Úpadca Správcovi oznámil, že Valentín Sabol požaduje ako darca od Úpadcu ako
obdarovaného vrátenie Nehnuteľnosti podľa § 630 Občianskeho zákonníka, keď vlastnícke právo k Nehnuteľnosti
bolo na Úpadcu prevedené na základe darovacej zmluvy zo dňa 24.08.2007. Následne dňa 30.03.2016 Správca
v zmysle § 78 ods. 2 ZKR vyzval Valentína Sabola na uvedenie dôvodov a predloženie dôkazov, ktoré zapísanie
Nehnuteľnosti do súpisu majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa vylučujú. Dňa 28.04.2016 bola do
kancelárie Správcu doručená odpoveď Valentína Sabola na vyššie uvedenú výzvu, pričom Správca pri postupe
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s odbornou starostlivosťou zhodnotil, že Valentín Sabol nemá právo vylučujúce zapísanie Nehnuteľnosti do súpisu
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa. S poukazom na uvedené Správca dňa 16.05.2016 zaslal Okresnému
súdu Košice I návrh na uloženie podania žaloby voči Správcovi podľa § 78 ods. 2 ZKR. Správca uvádza, že
Valentín Sabol ako žalobca podal proti Správcovi Úpadcu ako žalovanému žalobu o vylúčenie Nehnuteľnosti zo
súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, na základe ktorej bolo na Okresnom súde Košice I pod sp.
zn. 31Cbi/19/2016 vedené súdne konanie. Správca uvádza, že žaloba Valentína Sabola bola Rozsudkom
Okresného súdu Košice I zo dňa 27.09.2018, sp. zn. 31Cbi/19/2016, ktorý nadobudol právoplatnosť
a vykonateľnosť dňa 23.11.2018 vo výroku I. v celom rozsahu zamietnutá. V súlade s uvedeným Správca vymazal
spornú poznámku k Nehnuteľnosti svedčiacu v prospech Valentína Sabola, oznámenie o čom bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 234/2018 zo dňa 05.12.2018.
Správca žiadosťou zo dňa 04.01.2019 požiadal príslušný orgán[1] vo vzťahu k speňažovaniu Nehnuteľnosti
o udelenie záväzného pokynu ako má postupovať pri jej speňažovaní. Na základe žiadosti Správcu, príslušný
orgán udelil Správcovi záväzný pokyn, na základe ktorého bol Správca oprávnený speňažiť Nehnuteľnosť formou
dražby v zmysle § 92 ods. 6 ZKR. Správca poveril organizáciou dražby spoločnosť auctio, s.r.o., so sídlom
Kmeťkova 30, 949 01 Nitra (ďalej len „auctio, s.r.o.“). Správca v tejto súvislosti uvádza, že všeobecná hodnota
Nehnuteľností bola stanovená Ing. Arch. Jánom Kimákom, znalcom v odbore stavebníctvo, so sídlom kpt. Pavlíka
841/34, 089 01 Svidník, číslo znalca 911560, ktorý Znaleckým posudkom č. 19/2019 určil všeobecnú hodnotu
Nehnuteľnosti vo 39 700,00 EUR (ďalej len „Znalecký posudok“).
Po splnení zákonných podmienok sa dňa 13.05.2019 konalo prvé kolo dražby, predmetom ktorej bola
Nehnuteľnosť, keď najnižšie podanie bolo určené vo výške 100 % všeobecnej hodnoty Nehnuteľnosti určenej
Znaleckým posudkom (39 700,00 EUR) s možnosťou zníženia na 90 % všeobecnej hodnoty Nehnuteľnosti
určenej Znaleckým posudkom (35 730,00 EUR). Správcovi bolo zo strany dražobníka (auctio, s.r.o.) oznámené,
že dražba bola úspešná keď na nej bol udelený príklep licitátora a vydražiteľka – Ing. Eva Sabolová nar.:
23.02.1947, trvale bytom J. Wolkera 2199/16, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len „Ing. Eva Sabolová“) doplatila
sumu dosiahnutú vydražením vo výške 35 730,00 EUR.
S poukazom na vyššie uvedené možno teda konštatovať, že zo speňaženia Nehnuteľnosti, teda zo
speňaženia celej oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa bol dosiahnutý úhrnný výťažok vo výške 35
730,00 EUR. Správca pre úplnosť uvádza, že Pohľadávka Zabezpečeného veriteľa sa uspokojila v plnom
rozsahu, keď z výťažku zo speňaženia Nehnuteľností vo výške 12 255,59 EUR sa budú uspokojovať aj
pohľadávky nezabezpečených veriteľov.
Vo vzťahu k majetku zapísanému do všeobecnej podstaty Správca uvádza, že všeobecná podstata je tvorená
nižšie uvedenými súpisovými zložkami majetku, tak ako boli zverejnené v Obchodnom vestníku:
Súpisová hodnota v
EUR
10 417,39 EUR

Popis

Príjem úpadcu v časti v akej môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – 08/2016 – 05/2020
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/40 v pomere k celku k nebytovému priestoru č. 4, zapísanému na LV č.
34,86 EUR
6741, katastrálne územie Spišská Nová Ves.
Pohľadávka z účtu vedeného v ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky IBAN: SK86 8410 0000 0011 4122 4678 1,77 EUR
Nespotrebovaný
preddavok
na
úhradu
663,88 EUR
odmeny a výdavkov predbežného správcu
Úroky z vkladov na konkurzom účte
0,08 EUR

Od uplynutia prvej schôdze veriteľov Správca vykonával úkony smerujúce k speňaženiu majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu Úpadcu.
Čo sa týka speňaženia nebytového priestoru, Správca uvádza, že dňa 09.03.2020 mu bolo zo strany Ing. Evy
Sabolovej doručené podanie, ktorým si Ing. Eva Sabolová uplatnila predkupné právo k spoluvlastníckemu podielu
Úpadcu k nebytovému priestoru. Správca ďalej uvádza, že Ing. Eva Sabolová je rovnako podielovým
spoluvlastníkom nebytového priestoru, keď zároveň platí, že Ing. Eva Sabolová prostredníctvom dobrovoľnej
dražby nadobudla aj vlastnícke právo k bytu (Nehnuteľnosti), ktorý patril Úpadcovi a bol speňažený v rámci
konkurzu Úpadcu a ku ktorému nebytový priestor prináleží. Z uvedených dôvodov Úpadca, v mene a na účet
ktorého koná Správca ako predávajúci uzatvoril s Ing. Evou Sabolovou ako kupujúcou kúpnu zmluvu, predmetom
ktorej je prevod vlastníckeho práva k nebytovému priestoru, a to za kúpnu cenu vo výške 34,86 EUR. Správca pre
úplnosť uvádza, že hodnota spoluvlastníckeho podielu Úpadcu k nebytovému priestoru, bola určená na základe
znaleckého posudku, ktorým Správca disponoval, s prihliadnutím na aktuálny vývoj cien nehnuteľností v danej
oblasti.
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Správca konštatuje, že v súvislosti s konkurzným konaním vzniklo len vyššie uvedené súdne konanie, ktoré bolo
vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31Cbi/19/2016, predmetom ktorého bolo vylúčenie Nehnuteľnosti
zo súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, pričom ako už Správca uviedol vyššie toto súdne konanie
bolo právoplatne skončené zamietnutím žaloby Valentína Sabola.
II. ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
II.I

VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA

Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
Úpadcu s priradením výťažku pripadajúcim na jednotlivé zložky speňaženého majetku:
Byty a nebytové priestory:
Súpisová
hodnota

Opis inej majetkovej hodnoty

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu o veľkosti 1/40 v pomere k celku k
nebytovému priestoru č. 4, nachádzajúceho sa vo vchode č. 16
bytového domu na adrese J. Wolkera 16, so súpisným č. 2199, 7 000,00
postavenom na pozemku parcely reg. „C“, parcelné č. 6295, druh: EUR
Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 392 m2 (LV č. 6741. k.ú.
Spišská Nová Ves)

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok zo Dátum
speňaženia výťažku

Všeobecná

Kúpna
zmluva
(uplatnenie
34,86 EUR
predkupného
práva)

17.04.2020

Pohľadávky z účtu:
Súpisová
hodnota

Opis inej majetkovej hodnoty

Podstata

Pohľadávka z účtu vedeného v ZUNO BANK AG, pobočka
1,77 EUR
zahraničnej banky IBAN: SK86 8410 0000 0011 4122 4678

Spôsob
speňaženia

Všeobecná Pripísaním

Výťažok
speňaženia

zo Dátum
výťažku

1,77 EUR

04.03.2016

Peňažné pohľadávky:
Súpisová
hodnota
Príjem úpadcu v časti v akej môže byť postihnutá výkonom 10 417,39
rozhodnutia alebo exekúciou – 08/2016 – 05/2020
EUR
Opis inej majetkovej hodnoty

Podstata

Spôsob
speňaženia

Všeobecná Vymožením

Výťažok
speňaženia
10 417,39 EUR

zo Dátum
výťažku
04.03.2016

Iná majetková hodnota:
Opis inej majetkovej hodnoty
Nespotrebovaný
preddavok
na
a výdavkov predbežného správcu
Úroky z vkladov na konkurznom účte

úhradu

odmeny

Súpisová
hodnota

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
speňaženia

zo Dátum
výťažku

663,88 EUR

Všeobecná Vymožením

663, 88 EUR

30.06.2019

0,08 EUR

Všeobecná Pripísaním

0,08 EUR

Priebežne

Správca ďalej uvádza, že v súlade s ust. § 70 ods. 2 písm. b) ZKR zaradil do všeobecnej podstaty výťažok
zo speňaženia Nehnuteľnosti, ktorý zvýšil po uspokojení Pohľadávky Zabezpečeného veriteľa, t.j. sumu
vo výške 12 253,59 EUR.
Správca preto konštatuje, že úhrnný výťažok získaný zo speňaženia všetkých súpisových zložiek spolu
s prostriedkami, ktoré zvýšili po uspokojení Pohľadávky Zabezpečeného veriteľa prestavuje spolu sumu
vo výške 23 371,57 EUR.
Podľa § 91 ods. 4 ZKR „O speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu;
evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej
súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola
predmetom speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je
možné určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich
vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise“.
II.II

POHĽADÁVKY PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE

Podľa § 95 ods. 1 ZKR: „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
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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.“
S poukazom na citované ustanovenia ZKR, výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
Úpadcu sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku Úpadcu, ktoré tvoria
všeobecnú podstatu Úpadcu. Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame prehľad všetkých pohľadávok proti všetkým
podstatám v členení podľa typológie (právneho dôvodu) jednotlivých pohľadávok a času ich vzniku a uspokojenia.
Tab. č. 2: Pohľadávky proti všetkým podstatám - prehľad:
Celkom v
Čas vzniku (rok)
EUR

Právny dôvod

Veriteľ

Bankové poplatky

Slovenská
357,60
sporiteľňa, a.s. EUR

Debetný úrok

Slovenská
0,02 EUR 2015
sporiteľňa, a.s.

14.12.2015

Daň z nehnuteľnosti

Mesto Spišská
18,48 EUR 2017, 2018
Nová Ves

Priebežne
doby vzniku

Poplatky za poskytnutie súčinnosti

Banky

335,61
EUR

2015

12.07.2017

Notárske osvedčenie

JUDr.
Jozef
17,23 EUR 2016
Brázdil, notár

Priebežne
doby vzniku

Notárske osvedčenie
Notárske osvedčenie

2015, 2016, 2017, Priebežne
2018; 2019; 2020 doby vzniku

JUDr.
Jozef
7,64 EUR 2019
Brázdil, notár
JUDr.
Jozef
34,42 EUR 2020
Brázdil, notár

všeobecná
podstata
oddelená podstata
všeobecná
podľa
podstata
oddelená podstata

01.04.2019

oddelená podstata

Priebežne
doby vzniku

podľa všeobecná
podstata
všeobecná
podstata
oddelená podstata

Odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov Správca

663,88
EUR

2016

06.09.2016

Náklady a odmena dražobníka s DPH

2 528,16
2019
EUR

26.06.2019

auctio, s.r.o.

Priradenie
k
príslušnej
podstate
všeobecná
podľa
podstata
oddelená podstata
všeobecná
podstata
oddelená podstata
podľa
oddelená podstata

Čas uspokojenia

oddelená podstata
všeobecná
podstata
oddelená podstata
všeobecná
podľa
podstata
oddelená podstata
všeobecná
podstata
oddelená podstata

Hotové výdavky správcu, administratívne náklady
Správca
podľa § 24b Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.

1 232,00 2015, 2016, 2017, Priebežne
EUR
2018; 2019; 2020 doby vzniku

Hotové výdavky správcu, poštovné

Správca

102,60
EUR

Poštovné

Slovenská
pošta, a.s.

1,95 EUR 2016

04.02.2016

Odmena SKP zo speňaženia s DPH

Správca

5 587,66
EUR

2019

02.10.2019

oddelená podstata

Súdny poplatok za konkurzné konanie

Okresný
Trnava

71,00 EUR 2019

04.10.2019

oddelená podstata

Odmena SKP zo speňaženia s DPH

Správca

671,60
EUR

Súdny poplatok za konkurzné konanie

Okresný
Trnava

Pri
rozvrhu
zo všeobecná
všeobecnej podstaty podstata
Pri
rozvrhu
zo všeobecná
všeobecnej podstaty podstata

súd

súd

2015, 2016, 2017, Priebežne
2018
doby vzniku

2020

22,00 EUR 2020

Záloha na budúce výdavky správcu spojené s
Pri
rozvrhu
100,00
ukončením konkurzného konania - náklady na Správca, banky
všeobecnej
EUR
poštovné, zrušenie účtu v banke atď..
podstaty
Spolu pohľadávky proti podstate
11 751,85 EUR

zo

podľa

Pri
rozvrhu
zo všeobecná
všeobecnej podstaty podstata

Správca postupom podľa § 87 ods. 5 ZKR priradil k súpisovým zložkám majetku tvoriacim všeobecnú podstatu
pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty. Evidencia pohľadávok proti
podstate vrátane ich priradenia a rozpočítania medzi jednotlivé súpisové zložky majetku tvoriaceho súpis majetku
podstát (oddelenú podstatu Zabezpečeného veriteľa ako aj všeobecnú podstatu) je prílohou č. 1 tohto návrhu
rozvrhu tak, aby bolo možné správnosť priradenia posúdiť. Príloha č. 1 je vzhľadom na jej rozsiahlosť vyhotovená
výlučne v elektronickej podobe.
Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku pohľadávky proti podstatám vo výške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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11 751,85 EUR (viď Tabuľka č. 2), z čoho pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú výšku
1 801,43 EUR.
Evidencia pohľadávok proti všeobecnej podstate spolu so súdnym poplatkom vrátane ich rozpočítania
medzi súpisové zložky, ktoré tvoria všeobecnú podstatu je Prílohou č. 1 tohto návrhu rozvrhu, pričom
pomerné rozpočítanie pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré sú priradené k súpisovým zložkám
tvoriacim všeobecnú podstatu je zvýraznené v tejto evidencii zelenou farbou.
K VÝPOČTU ODMENY SPRÁVCU
Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny Správcu za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny Správcu zo speňaženia. Paušálna odmena bola
Správcovi priznaná uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 22.04.2016, sp. zn. 26K/55/2015, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 82/2016 zo 29.04.2016 vo výške 663,88 EUR. Správca ku dňu vzniku nároku na
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nebol platiteľom DPH, preto sa odmena o túto daň
nezvyšuje.
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti
zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena
z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na
odmenu z výťažku nemá žiaden správca. Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti
zákona.“
Podľa § 20 ods. 1 Vyhlášky „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 %.“
Podľa § 17 ods. 2 Vyhlášky „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
Podľa § 10 Vyhlášky „Ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena
podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.“
S poukazom na vyššie citované ustanovenia Vyhlášky Správca vypočítal odmenu zo speňaženia majetku,
zapísaného do všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 Vyhlášky a § 17 ods. 2 Vyhlášky.
Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu bol platiteľom DPH, preto sa odmena zo speňaženia zvyšuje o túto
daň. V zmysle uvedeného má Správca nárok na odmenu zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
spolu vo výške 559,62 EUR bez DPH, t.j. 671,60 EUR s DPH. Presný výpočet pre každú súpisovú zložku je
uvedený v prílohe č. 1 tohto návrhu rozvrhu.
K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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„ZoSP“) „Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého
sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.“
Podľa § 7 ods. 11 ZoSP „Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol“.
Podľa § 7a ZoSP „Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé
číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“
Podľa položky 5 písm. d) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty,
najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej
podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej
podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu; 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z
oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej
podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu.“
S poukazom na citované zákonné znenie Správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (11 117,98 EUR = 11
117,00 EUR) násobenú koeficientom 0,2% = 22,00 EUR (po zaokrúhlení na pol eura nadol). Správca pre úplnosť
uvádza, že výťažok zo speňaženia Nehnuteľností, resp. časť výťažku, ktorý ostal po uspokojení Pohľadávky
Zabezpečeného veriteľa vo výške 12 253,59 EUR bol zahrnutý do rozvrhu z oddelenej podstaty Zabezpečeného
veriteľa, keď tento netvorí základ pre výpočet súdneho poplatku.
SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Celková suma výťažkov zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
Celková suma pohľadávok zaťažujúcich všeobecnú podstatu
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

23 371,57 EUR
1 801,43 EUR
21 570,14 EUR

Návrh rozvrhu
S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá tento návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Veriteľ Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930 ako zástupca
veriteľov v právnej veci úpadcu Martin Sabol, trvale bytom J. Wolkera 2199/16, 052 01 Spišská Nová Ves vedenej
pred Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26K/55/2015 o návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty takto
r o z h o d o l:
S c h v a ľ u j e sa návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty podľa nasledovného prehľadu:
Celková suma výťažkov zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
Celková suma pohľadávok zaťažujúcich všeobecnú podstatu
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

23 371,57 EUR
1 801,43 EUR
21 570,14 EUR

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok nasledovne:
Poradové
číslo
1.
2.

Veriteľ

Celková
suma

zistená Podiel na celkovej sume
zistených pohľadávok

Poštová banka,
9 641,70 EUR
a.s.
Tatra
banka,
26 275,33 EUR

v

konkurze Suma
určená
na
konečným rozvrhom

26,84 %

5 789,43 EUR

73,16 %

15 780,71 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26 275,33 EUR

73,16 %

15 780,71 EUR

35 917,03 EUR

100 %

21 570,14 EUR

V _________________________, dňa _________________________

___________________________________
Podpis Zabezpečeného veriteľa
Správca žiada zástupcu veriteľov, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu tento návrh konečného rozvrhu výťažku schválil prípadne
neschválil.
Poučenie:
Vrátenie jedného rovnopisu návrhu opatreného podpisom osoby oprávnenej konať v mene zástupcu
veriteľov sa považuje za schválenie návrhu rozvrhu výťažku.
S úctou

LawService Recovery, k. s.
v mene spoločnosti koná:
JUDr. Vojtech Jágerský
komplementár
správca úpadcu
Bc. Martin Sabol

K062806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáborová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská ulica 287/78, 076 32 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1959
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/32/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/32/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Helena Gáborová, narodená: 14.05.1959, bytom: Tatranská
ulica 287/78, 076 32 Biel, na majetok ktorej Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
26OdK/32/2020 zo dňa 31.01.2020 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 25/2020 zo dňa 06.02.2020, vyhlasuje
podľa ust. § 167n 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“) 1. kolo ponukového konania na
predaj nehnuteľného majetku dlžníčky zaradeného do všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druh: záhrada
Výmera: 1642 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Biel, katastrálne územie: Biel
Číslo listu vlastníctva: 429
Parcely registra “C“ parcelné číslo: 354
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 50,00 €
Deň zapísaná do súpisu: 27.03.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníčky ku dňu vyhlásenia konkurzu

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.: 26OdK/32/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská
a poradenská, k.s., Garbiarska 5, 040 01 Košice.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu s telefonickým kontaktom: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho
orgánu; telefonický kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 26322020, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností a znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím
majetku (najmä súdne a správne poplatky).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Ak úspešný záujemca nepodá návrh na vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní odo dňa uzavretia zmluvy,
má správca právo na odstúpenie od zmluvy a úspešný záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej
zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
12) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K062807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Péchy Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Probstnerova cesta 1374 / 4, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/334/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/334/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej veci týmto s poukazom na ustanovenie § 167p zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
Predmetom speňaženia je: Súpisová zložka č. 2 tvoriaca všeobecnú podstatu
Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – príves nákladný NORTHTRAIL
Približný rok výroby: 1999
Stav opotrebovanosti: opotrebované
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 100 EUR
Deň zapísania do súpisu: 13.3.2020
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v obchodnom
vestníku;
Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť v rozsahu 100% na bankový účet správcu IBAN: SK33 0900 0000 0051
5858 6673;
Podpísaná písomná ponuka záujemcu s výškou ponúkanej sumy musí byť doručená do sídla kancelárie správcu
(Kupeckého 4, 040 01 Košice) v lehote podľa tohto oznámenia. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby;
Záujemcovia o ohliadku sú povinní vopred kontaktovať správcu e-mailom;
Správca poučuje prípadných záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí
je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Všetky náklady spojené so
speňažením uhrádza kupujúci (najmä správne poplatky, notárske poplatky pre overenie podpisu predávajúceho
ako aj pre overenie prípadných uznesení súdu a pod.). Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K062808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prekop Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belža 9, 044 58 Belža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/375/2019 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/375/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej veci

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej veci úpadcu – Miroslav Prekop, nar. 27.10.1955,
Belža 9, 044 58 Belža podľa § 167u zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len „ZKR“).
1.

VŠEOBECNÁ ČASŤ:

1.1. Vyhlásenie 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

368

Obchodný vestník 158/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 17.08.2020

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa zo dňa 30.07.2019, sp. zn. 31OdK/375/2019, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka : Miroslav Prekop, narodený : 27.10.1955, bytom : 044 58 Belža, podnikajúci pod obchodným
menom Miroslav Prekop, s miestom podnikania Belža 93, 044 58 Belža, IČO : 10 696 911 (ďalej len ako „Dlžník“).
Rovnakým uznesením som bol ustanovený do funkcie konkurznej podstaty. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 149/2019 dňa 05.08.2019.
1.2. Prihlásenie pohľadávok:
V konkurze si uplatnilo prihláškou svoje pohľadávky celkom 2 veritelia, ktorí si prihlásili spolu pohľadávky v
celkovej sume 2.153,09 €, ktoré boli zistené v rozsahu 2.153,09 €. Z takto prihlásených pohľadávok boli všetky
pohľadávky nezabezpečené.
1.3. Súpis všeobecnej podstaty:
V zmysle § 167j a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č.
161/2019 zo dňa 21.08.2019.
1.4. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:
Ku dňu zostavenia tohto čiastkového rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory vyvolané a súvisiace s
konkurzom.
1.5. Speňaženie konkurznej podstaty:
V konkurze bol speňažený majetok tak, ako to vyplýva z tohto rozvrhu. V priebehu konkurzu správca nezostavoval
žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo všeobecnej podstaty.
2.

ROZVRHOVÁ ČASŤ:

Rozvrh pre nezabezpečených veriteľov všeobecnej podstaty:
Všeobecná podstata je speňažená vo výške 1178,91 €.
Zoznam jednotlivých zložiek majetku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

č. súpis.
zložky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Druh pozemku

Register a číslo parcely

Výmera v m2 Číslo LV Kat. územie /obec/ okres / štát

Podiel úpadcu

orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,

1673
69
195
284
416
5635
5407
1673
69
195
284
416
5635
5407
6714
244
6714
244
2429
2429
11258
11258

1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/32
1/32
1/32
1/32
1/32
1/32
1/32
1/16
1/16
1/32
1/32
1/16
1/32
1/16
1/32

parc. č. 1136
parc. č. 1706/2
parc. č. 1706/3
parc. č. 1733
parc. č. 2270
parc. č. 2662/2
parc. č. 2665/1
parc. č. 1136
parc. č. 1706/2
parc. č. 1706/3
parc. č. 1733
parc. č. 2270
parc. č. 2662/2
parc. č. 2665/1
parc. č. 1707
parc. č. 1897/2
parc. č. 1707
parc. č. 1897/2
parc. č. 1705/1
parc. č. 1705/1
parc. č. 799
parc. č. 799

11126
11126
11126
11126
11126
11126
11126
11126
11126
11126
11126
11126
11126
11126
12410
12410
12410
12410
12411
12411
12438
12438

Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa
Seňa

/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa
/ Seňa

/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice
/ Košice

– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR
– okolie / SR

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

369

Obchodný vestník 158/2020
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast

reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
reg. „E“ KN,
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parc. č. 1705/2
parc. č. 1896
parc. č. 1897/1
parc. č. 2294
parc. č. 2295
parc. č. 1705/2
parc. č. 1896
parc. č. 1897/1
parc. č. 2294
parc. č. 2295
parc. č. 2662/1
parc. č. 2662/1
parc. č. 2271
parc. č. 2271
parc. č. 313/3
parc. č. 314/3
parc. č. 317
parc. č. 318
parc. č. 352/2
parc. č. 389/2
parc. č. 395/3
parc. č. 395/4
parc. č. 452/2
parc. č. 468/6
parc. č. 452/1
parc. č. 507/5
parc. č. 507/1
parc. č. 262/6
parc. č. 411/2
parc. č. 262/5
parc. č. 351/3
parc. č. 351/104
parc. č. 389/1
parc. č. 389/102
parc. č. 389/202
parc. č. 395/101
parc. č. 395/102
parc. č. 468/5
parc. č. 263/2
parc. č. 424/1
parc. č. 423
parc. č. 242
parc. č. 263/1
parc. č. 310/3
parc. č. 315
parc. č. 389/3
parc. č. 389/4
parc. č. 395/1
parc. č. 475/9
parc. č. 243
parc. č. 311/3
parc. č. 312/3
parc. č. 316
parc. č. 351/4
parc. č. 395/2
parc. č. 447/1
parc. č. 475/10

1147
787
3848
414
7855
1147
787
3848
414
7855
316
316
6758
6758
1165
932
3283
4869
6079
1552
2042
4062
1953
397
1953
8909
8081
1944
7283
132
40
141
165
1038
19
381
13
86
565
4693
13110
3201
5871
1706
6542
1815
860
313
86
3205
1174
772
2003
3864
1895
1020
606

12439
12439
12439
12439
12439
12439
12439
12439
12439
12439
12440
12440
12441
12441
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
958
959
1140
1538
1538
1539
1539
1539
1539
1539
1539
1539
1539
1539
1564
1565
1566
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1572
1572
1572
1572
1572
1572
1572
1572
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Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Seňa / Seňa / Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR
Kechnec /Kechnec/ Košice – okolie / SR

1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/32
1/32
1/32
1/32
1/32
1/16
1/32
1/16
1/32
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/32
1/16
1/16
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80
1/80

Majetok bol speňažený v sume 1.178,91 €.
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Priradené pohľadávky proti tejto všeobecnej podstate: 677,24 €, z toho:

kancelárske potreby

41,15 €

poštovné

1,50 €

notárske poplatky

18,43 €

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie

390,00 €

odmena správcu za speňaženie majetku

168,65 €

súdny poplatok

14,15 €

rezerva na budúce náklady

20,00 €

zabezpečenie registratúry správcovského spisu
SPOLU :

30,00 €
683,88 €

Špecifikácia pohľadávok proti všeobecnej podstate je obsiahnutá v prílohe č. 1 k tomuto rozvrhu zo všeobecnej
podstaty.
Po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate správca zistil, že čistý výťažok majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu predstavuje sumu 495,03 €. Túto sumu následne rozvrhol medzi veriteľov pohľadávok, ktoré
boli zistené, nasledovne:
Zoznam zistených nezabezpečených pohľadávok:
Por. č.
1.
2.

Veriteľ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Krajský súd v Bratislave

Číslo pohľadávky
1/1-2
2

Prihlásená suma
2.063,47,- €
89,62 €

Zistená suma
20.63,47,- €
89,62 €

Popretá suma
0,00 €
0,00 €

Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov:

Por. č. Veriteľ
1.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
2.
Krajský súd v Bratislave

Zistená suma v €
2.063,47 €
89,62 €

Uspokoj. V €
0,0,-

Miera v %
22,99
22,99

Incidenčná žaloba
-

Rozvrh v €
474,39 €
20,60 €

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov
uspokojené zo všeobecnej podstaty v rozsahu 22,99 % prihlásenej a zistenej sumy.

Mgr. Stanislav Praskai,
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K062809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakaš Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iliašovce 176, 053 11 Iliašovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/374/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/374/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej veci týmto s poukazom na ustanovenie § 167p zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
Predmetom speňaženia je súpisová zložka č. 3 všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka č. 3
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – ŠKODA Octavia
Približný rok výroby: 1999
Stav opotrebovanosti: opotrebované, nepojazdné
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 300 EUR
Deň zapísania do súpisu: 13.03.2020
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v obchodnom
vestníku;
Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť v rozsahu 100% na bankový účet správcu IBAN: SK33 0900 0000 0051
5858 6673;
Podpísaná písomná ponuka záujemcu s výškou ponúkanej sumy musí byť doručená do sídla kancelárie správcu
(Kupeckého 4, 040 01 Košice) v lehote podľa tohto oznámenia. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby;
Záujemcovia o ohliadku sú povinní vopred kontaktovať správcu e-mailom;
Správca poučuje prípadných záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí
je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Všetky náklady spojené so
speňažením uhrádza kupujúci (najmä správne poplatky, notárske poplatky pre overenie podpisu predávajúceho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ako aj pre overenie prípadných uznesení súdu a pod.). Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K062810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 110 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 324 711
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/3/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Areko Group k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu: TEMPUS AWT BAVARIA
s.r.o., so sídlom Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31 324 711, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola
zapísaná pohľadávka veriteľa: Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, Bratislava, doručená správcovi po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky:
Prihláška pohľadávky por. č.
1.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
300,00 EUR

JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group, k. s., správca Úpadcu

K062811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krágová Radoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smižany 0, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/141/2020 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/141/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej veci týmto s poukazom na ustanovenie § 167p zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
Predmetom speňaženia je majetok, ktorý tvorí súpisová zložka č. 2 všeobecnej podstaty, a to:
Súpisová zložka č. 2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – mobilný telefón Huawei
Približný rok výroby: 2018
Stav opotrebovanosti: opotrebované
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 30 EUR
Deň zapísania do súpisu: 22.07.2020
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v obchodnom
vestníku;
·

Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť v rozsahu 100% na bankový účet správcu:
IBAN: SK33 0900 0000 0051 5858 6673;

·

Podpísaná písomná ponuka záujemcu s výškou ponúkanej sumy musí byť doručená do sídla kancelárie
správcu (Kupeckého 4, 040 01 Košice) v lehote podľa tohto oznámenia. Pri úhrade zálohy na celú
ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby;

·

Záujemcovia o ohliadku sú povinní vopred kontaktovať správcu e-mailom;

·

Správca poučuje prípadných záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu.
Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Všetky náklady spojené so speňažením uhrádza kupujúci (najmä správne poplatky,
notárske poplatky pre overenie podpisu predávajúceho ako aj pre overenie prípadných uznesení súdu a
pod.). Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K062812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 16, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 172 430
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

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 úpadcu: EKOENERGETIKA
s.r.o. Košice, so sídlom Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 36 172 430 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa
ustanovenia § 38 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa
12.08.2020, v nasledujúcom znení:

„Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ustanovenia § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice, so sídlom Slovenská 16, 040 01Košice, IČO: 36 172 430
(ďalej aj ako len „Úpadca“), vedenej pred Okresným súdom Košice, pod spis. zn.: 32K/13/2019.

Zvolávateľ zasadnutia:
HMG Recovery, k.s.
IČO:
46 333 908
sídlo:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Správc. kancelária: Alžbetina 41, 040 01 Košice
v mene, kt. koná:
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.
(ďalej aj ako len „Správca“)
Miesto zasadnutia:
HMG Recovery, k.s. Alžbetina 41, 040 01 Košice

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
·
·
·

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica, IČO: 36 204 447, práv.
zast. Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o.;
ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, IČO: 36 797 332 (hlasovanie „per rollam“);
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874.

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru / celkový počet hlasov prítomných členov
veriteľského výboru: 3/3.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný.

PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
2. Rozhodovanie o Žiadosti Správcu zo dňa 23.07.2020 o uloženie záväzného pokynu na odplatný
prevod podniku Úpadcu,
3. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ zasadnutia – Správca a prezentoval program zasadnutia
veriteľského výboru. Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov Správca konštatoval, že veriteľský
výbor je vzhľadom na počet prítomných členov uznášaniaschopný podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko na
zasadnutí veriteľského výboru je prítomná väčšina jeho členov.

2. Rozhodovanie o Žiadosti Správcu zo dňa 23.07.2020 o uloženie záväzného pokynu na odplatný
prevod podniku Úpadcu
Správca požiadal Veriteľský výbor Žiadosťou zo dňa 23.07.2019 o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní
podniku Úpadcu (I. kolo VPK), pričom v predmetnej Žiadosti Správca navrhol veriteľskému výboru prijať
nasledovné uznesenie:
„Správcovi sa záväzne ukladá vykonať speňažovanie majetku Úpadcu ako Podniku Úpadcu
prostredníctvom ponukového konania, teda spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, a to za podmienok
uvedených v prílohe č. 1 tejto žiadosti – Podmienky speňažovania majetku úpadcu“.

Veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o Žiadosti Správcu zo dňa 23.07.2020.

Hlasovanie:
Za: 3 hlasy (AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. – osobne, ČEZ Slovensko, s.r.o. – per rollam, Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. – osobne)
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov

Veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1
„Správcovi sa záväzne ukladá vykonať speňažovanie majetku Úpadcu ako Podniku Úpadcu
prostredníctvom ponukového konania, teda spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, a to za podmienok
uvedených v prílohe č. 1 tejto žiadosti – Podmienky speňažovania majetku úpadcu“.

3. Záver
Na záver sa Predseda veriteľského výboru poďakoval všetkým prítomných členom veriteľského výboru za účasť
a o 12.15 hod. zasadnutie veriteľského výboru uzavrel.

VYHOTOVIL:
HMG Recovery, k.s.
IČO:
46 333 908
Sídlo:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Správc. kancelária: Alžbetina 41, 040 01 Košice
v mene, kt. koná:
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

V Košiciach, dňa 12.08.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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................................................................................
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.,
zast. Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o.,
v mene kt. koná konateľ spoločnosti
Mgr. Branislav Granec,
predseda veriteľského výboru“

V Košiciach, dňa 12.08.2020

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K062813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bziková Katarína, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 6/9, 076 13 Byšta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/607/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/607/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca vo vyššie uvedenej veci týmto s poukazom na ustanovenie § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
Predmetom speňaženia je súbor majetku, ktorý tvoria súpisové zložky č. 2 až 4 všeobecnej podstaty, a to:
Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – notebook HP
Približný rok výroby: 2011
Stav opotrebovanosti: opotrebované
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 300 EUR
Deň zapísania do súpisu: 13.03.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová zložka č. 3
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – smartphone samsung A7
Približný rok výroby: 2019
Stav opotrebovanosti: opotrebované
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 200 EUR
Deň zapísania do súpisu: 13.03.2020
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová zložka č. 4
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – tlačiareň HP color laser jet
Približný rok výroby: 2008
Stav opotrebovanosti: opotrebované
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 100 EUR
Deň zapísania do súpisu: 13.03.2020
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v obchodnom
vestníku;
·
·

·
·

Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť v rozsahu 100% na bankový účet správcu IBAN: SK72 0900
0000 0051 4996 0731;
Podpísaná písomná ponuka záujemcu s výškou ponúkanej sumy musí byť doručená do sídla kancelárie
správcu (Kupeckého 4, 040 01 Košice) v lehote podľa tohto oznámenia. Pri úhrade zálohy na celú
ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby;
Záujemcovia o ohliadku sú povinní vopred kontaktovať správcu e-mailom;
Správca poučuje prípadných záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu.
Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Všetky náklady spojené so speňažením uhrádza kupujúci (najmä správne poplatky,
notárske poplatky pre overenie podpisu predávajúceho ako aj pre overenie prípadných uznesení súdu a
pod.). Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K062814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSTA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 604 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/41/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/41/2015
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Dňa 26.05.2016 bol v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I pod spisovou značkou 30K/41/2015
uverejnený vo vydaní Obchodného vestníka číslo 101/2016 súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.
Vo vzťahu k nehnuteľnosti – pozemku, parcela registra „C“ KN číslo 305/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
3034 m2, zapísanej na liste vlastníctva číslo 13636, Okres Košice IV, Obec Košice – Nad Jazerom, Katastrálne
územie Jazero bola pripísaná poznámka o spornom zápise, ktorá bola zapísaná v prospech tretej osoby, a to
obchodnej spoločnosti ARDEX holding a.s., so sídlom Čapajevova 73, 080 01 Prešov, IČO: 36 469 319.
Pripísanie poznámky o spornom zápise bolo uverejnené vo vydaní Obchodného vestníka číslo 140/2016 dňa
21.07.2016.
JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu FUSTA s.r.o. v konkurze týmto oznamuje výmaz
poznámky o spornom zápise, ktorá bola pri vyššie uvedenej súpisovej zložke majetku zapísaná
v prospech tretej osoby, ktorou je obchodná spoločnosť ARDEX holding a.s., so sídlom Čapajevova 73,
080 01 Prešov, IČO: 36 469 319.
JUDr. Marek Radačovský, správca

K062815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lupták Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hincovce 34, 053 63 Hincovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/209/2020 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/209/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.
Číslo
Deň
Súpisov
Popis
Druh
Dôvod
číslo
Katastráln
listu
Parcelov
Výmer Spoluvlastníc zapísani
á
Okres Obec
Štát
súpisov pozemk
zapísania
súpisov
e územie
vlastníctv é číslo
a (m2)
ky podiel
a do
hodnota
ej zložky
u
do súpisu
ej zložky
a
súpisu
majetku
Žiar
Žiar
Pozemok
ustanoveni
Slovensk
nad
nad
Horné
- parcela orná
12.8.202 e § 167h
4
á
2665
344/6
329
1
/ 54
1,22 €
Hrono Hrono Opatovce
registra
pôda
0
odsek 1
republika
m
m
"E" KN
ZKR

5

6

Žiar
Žiar
Slovensk
nad
nad
Horné
á
Hrono Hrono Opatovce
republika
m
m
Žiar
Žiar
Slovensk
nad
nad
Horné
á
Hrono Hrono Opatovce
republika
m
m
Žiar
Žiar
Slovensk
nad
nad
Horné

2906

225/2

2906

409/2

Pozemok
trvalý
- parcela
trávny
registra
porast
"E" KN
Pozemok
- parcela orná
registra
pôda
"E" KN
Pozemok
- parcela orná

1573

1

/

54

775

1

/

54

ustanoveni
12.8.202 e § 167h
5,83 €
0
odsek 1
ZKR
ustanoveni
12.8.202 e § 167h
2,87 €
0
odsek 1
ZKR
ustanoveni
12.8.202 e § 167h
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12

13

14

nad
Hrono
m
Žiar
nad
Hrono
m
Žiar
nad
Hrono
m
Žiar
nad
Hrono
m
Žiar
nad
Hrono
m
Žiar
nad
Hrono
m
Žiar
nad
Hrono
m

nad
Hrono
m
Žiar
nad
Hrono
m
Žiar
nad
Hrono
m
Žiar
nad
Hrono
m
Žiar
nad
Hrono
m
Žiar
nad
Hrono
m
Žiar
nad
Hrono
m

Horné
Opatovce
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á
republika

2906

Horné
Opatovce

Slovensk
á
republika

2906

Horné
Opatovce

Slovensk
á
republika

2906

Horné
Opatovce

Slovensk
á
republika

2906

Horné
Opatovce

Slovensk
á
republika

2906

Horné
Opatovce

Slovensk
á
republika

2906

Horné
Opatovce

Slovensk
á
republika

2906

Žiar
Žiar
Slovensk
nad
nad
Horné
á
Hrono Hrono Opatovce
republika
m
m

2935

- parcela
registra
"E" KN
Pozemok
- parcela
534/21
registra
"E" KN
Pozemok
- parcela
601/2
registra
"E" KN
Pozemok
- parcela
662/2
registra
"E" KN
Pozemok
- parcela
724/2
registra
"E" KN
Pozemok
- parcela
724/4
registra
"E" KN
Pozemok
- parcela
780/2
registra
"E" KN
476/21

344/4

Pozemok
- parcela
registra
"E" KN

Deň vydania: 17.08.2020

orná
pôda

7747

1

/

54

trvalý
trávny
porast

1666

1

/

54

trvalý
trávny
porast

1727

1

/

54

orná
pôda

2201

1

/

54

orná
pôda

812

1

/

54

orná
pôda

676

1

/

54

orná
pôda

1025

1

/

54

orná
pôda

253

1

/

54

12.8.202 e § 167h
0
odsek 1
ZKR
ustanoveni
12.8.202 e § 167h
0
odsek 1
ZKR
ustanoveni
12.8.202 e § 167h
0
odsek 1
ZKR
ustanoveni
12.8.202 e § 167h
0
odsek 1
ZKR
ustanoveni
12.8.202 e § 167h
0
odsek 1
ZKR
ustanoveni
12.8.202 e § 167h
0
odsek 1
ZKR
ustanoveni
12.8.202 e § 167h
0
odsek 1
ZKR

28,69 €

6,17 €

6,40 €

8,15 €

3,01 €

2,50 €

3,80 €

ustanoveni
12.8.202 e § 167h
0,94 €
0
odsek 1
ZKR

JUDr. Peter Žoldoš, správca

K062816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnák Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Hámor 160 / 15, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/258/2020 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/258/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/258/2020 zo dňa 31. júla 2020 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Zdenko Rusnák, nar. 28. augusta 1991, bytom 1. Hámor 160/15, 053 33 Nálepkovo Hámre, podnikajúci pod obchodným menom: Zdenko Rusnák, s miestom podnikania: 1. Hámor 160/15, 053 33
Nálepkovo - Hámre, IČO: 52302865 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31. januára 2020 (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 6. augusta 2020 v čiastke OV č.
151/2020.
V zmysle ust. § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. oznamujem účastníkom konkuzného konania nasledovné: do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu JUDr. Milana Okajčeka na adrese Žriedlová 3, 040
01 Košice, 3. poschodie, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00
hod. do 16:00 hod..
Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi
telefonicky na telefónnych číslach 055/72 96 116 - 117, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo
prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: koncipient@okajcek.sk.
JUDr. Milan Okajček, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K062817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnák Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Hámor 160 / 15, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/258/2020 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/258/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/258/2020 zo dňa 31. júla 2020 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Zdenko Rusnák, nar. 28. augusta 1991, bytom 1. Hámor 160/15, 053 33 Nálepkovo Hámre, podnikajúci pod obchodným menom: Zdenko Rusnák, s miestom podnikania: 1. Hámor 160/15, 053 33
Nálepkovo - Hámre, IČO: 52302865 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31. januára 2020 (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 6. augusta 2020 v čiastke OV č.
151/2020.
V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK24 1100 0000 0026 2681 4101
vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s.,na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Milan Okajček, správca

K062818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnák Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Hámor 160 / 15, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/258/2020 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/258/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/258/2020 zo dňa 31. júla 2020 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Zdenko Rusnák, nar. 28. augusta 1991, bytom 1. Hámor 160/15, 053 33 Nálepkovo Hámre, podnikajúci pod obchodným menom: Zdenko Rusnák, s miestom podnikania: 1. Hámor 160/15, 053 33
Nálepkovo - Hámre, IČO: 52302865 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31. januára 2020 (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 6. augusta 2020 v čiastke OV č.
151/2020.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ust. § 167 je v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty:
Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota - peňažné prostriedky v sume 500 eur (peňažné prostriedky
predstavujúce preddavok na odmenu a úhradu nákladov ustanoveného správcu, ktoré sa v súčasnosti
nachádzajú na bankovom účte Okresného súdu Košice I).
Verejný register: nie je evidované vo verejnom registri
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu (§167h ods. 1 ZKR)
JUDr. Milan Okajček, správca

K062819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ondrej Benedik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 343, 049 11 Plešivec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/6/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/6/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Ing. Ondrej Benedik, narodený 25.08.1972, bytom : Letná 343, 049 11 Plešivec 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 (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 6, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020, K058828 ( ďalej len
„predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v
konkurze ani v obdobnom konaní podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je
najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „ sp.zn.:
31OdK/6/2018-LADA-ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
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IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 31OdK/6/2018-LADA “.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
- presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, elektronický podpis, pri fyzickej
osobe podnikateľovi uviesť obchodné meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra nie starší
ako 30 dní a elektronický podpis; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného
registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní, elektronický podpis,
- presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným vyjadrením,
- presné označenie ponukového konania a presné označenie predmetu ponukového konania,
- označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu, prípadne na vrátenie zálohy na
ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú pokutu,
- ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka.
8. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
9. Vypratanie predmetu ponukového konania a úhradu všetkých poplatkov je povinný zabezpečiť na vlastné
náklady úspešný záujemca, s ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
10. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční bez zbytočného odkladu od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Od otvorenia doručených ponúk dôjde bez zbytočného odkladu
ku vyhodnoteniu ponukového konania.
11. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
12. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť a doručiť Správcovi podstaty príslušnú zmluvu v
lehote určenej Správcom podstaty, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej
kúpnej ceny. Správca podstaty v takom prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty tomuto
záujemcovi na ním označený bankový účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej
zmluvy. Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového
konania, súhlasí so zmluvnou pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej
zálohy.
13. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
14. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.
15. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi podstaty JUDr. Ivete Petejovej ako prevádzkovateľovi
osobných údajov v konkurznom konaní sp.zn.:31OdK/6/2018 súhlas so spracovaním osobných údajov na
účel ponukového konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom v tomto
ponukovom konaní, na dobu neobmedzenú, pričom tento súhlas je záujemca povinný uviesť vo svojej
ponuke. Záujemca má právo tento súhlas odvolať.
K062820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ondrej Benedik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 343, 049 11 Plešivec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/6/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/6/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
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JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Ing. Ondrej Benedik, narodený 25.08.1972, bytom : Letná 343, 049 11 Plešivec 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 (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku č.2, ktorý bol
dňa 08.07.2020 zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 130/2020, K053177 ( ďalej len
„predmet ponukového konania“).
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v
konkurze ani v obdobnom konaní podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je
najbližší nasledujúci pracovný deň.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „ sp.zn.:
31OdK/6/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 31OdK/6/2018 “.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
- presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, elektronický podpis, pri fyzickej
osobe podnikateľovi uviesť obchodné meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra nie starší
ako 30 dní a elektronický podpis; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného
registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní, elektronický podpis,
- presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným vyjadrením,
- presné označenie ponukového konania a presné označenie predmetu ponukového konania,
- označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu, prípadne na vrátenie zálohy na
ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú pokutu,
- ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka.
8. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
9. Vypratanie predmetu ponukového konania a úhradu všetkých poplatkov je povinný zabezpečiť na vlastné
náklady úspešný záujemca, s ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
10. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční bez zbytočného odkladu od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Od otvorenia doručených ponúk dôjde bez zbytočného odkladu
ku vyhodnoteniu ponukového konania.
11. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
12. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť a doručiť Správcovi podstaty príslušnú zmluvu v
lehote určenej Správcom podstaty, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej
kúpnej ceny. Správca podstaty v takom prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty tomuto
záujemcovi na ním označený bankový účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej
zmluvy. Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového
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konania, súhlasí so zmluvnou pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej
zálohy.
13. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
14. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.
15. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi podstaty JUDr. Ivete Petejovej ako prevádzkovateľovi
osobných údajov v konkurznom konaní sp.zn.: 31OdK/6/2018 súhlas so spracovaním osobných údajov na
účel ponukového konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom v tomto
ponukovom konaní, na dobu neobmedzenú, pričom tento súhlas je záujemca povinný uviesť vo svojej
ponuke. Záujemca má právo tento súhlas odvolať.
K062821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 99, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/524/2018 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/524/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Katarína Balogová, nar. 28.05.1972, bytom Sliepkovce
99, 072 37 Sliepkovce, oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola dňa 17.06.2020 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška 2 nezabezpečených pohľadávok veriteľa :
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 35 807 598
Prihlásená pohľadávka: 3 909,45 EUR
Správca v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň
zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K062822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Mischura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šemša 139, 044 21 Šemša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/450/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/450/2019
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Súpis všeobecnej podstaty

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, správca
dlžníka Vojtech Mischura, narodený: 17.10.1956, bytom: Šemša 139, 044 21 Šemša (ďalej len „Dlžník“) v súlade
s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty:
Majetok - cenné papiere
Majetok - cenné papiere

súpisová
hodnota
č. súpis. druh
počet mena nominálna ISIN
emitent
spoluvlastnícky deň zápisu dôvod
hodnota
zložky a forma ks
hodnota
podiel dlžníka majetku
zapísania majetku
majetku cenného
akcie
majetku stanovená
papiera
odhadom
správcu
SPOLU
v
EUR
1
akcia
vedené 30 ks 33,20 eur CS0009022157 ZTS
Výskumno- 1/1
04.08.2020 §
167h 332,00 eur
kmeňová na účte
vývojový
ústav
ZKR
na
majiteľa
Košice, a.s., IČO: 31
doručiteľa
651 585

K062823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendíková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.J. Šafárika 219, 049 23 Nizná Slaná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1957
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/9/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/9/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Alena Bendíková, nar. 18.01.1957, bytom P. J. Šafárika 219, 049 23
Nižná Slaná, týmto 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 neuskuteční skôr, ako uplynie základna príhlasovacia lehota, a
ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia
uskutečnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením
tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

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